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Lue ja mietiskele huolellisesti jokaista artikkelia. 
Rukousten ja tunnustusten päivittäinen ääneen sanominen 
itsellesi tulee varmistamaan Jumalan Sanan mukaisten 
tulosten toteutumisen, kun sinä itse puhut niitä elämääsi. 

Lue koko Raamattu läpi ,  joko yhden vuoden 
lukusuunnitelman mukaisesti tai aivan uuden kahden vuoden 
lukusuunnitelman mukaisesti.

Voit myös jakaa päivittäisen Raamatunlukusuunnitelmasi 
kahteen osaan - aamun ja illan lukuhetkiin. 

Hyödynnä päivän sanaa rukouksen täyteisten tavoitteidesi 
kirjaamiseen joka kuukausi ja mittaa näin menestystäsi, kun 
saavutat tavoitteen toisensa perään.

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 2010 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2020 painos tästä päivän sanasta tulee 
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä 
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden. 
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat 
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella 
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen 
Jumalan Sanassa. 

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

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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Raamatun valossa on täysin selvää, että Saatana 
on se, joka on sokaissut niiden silmät, jotka 

eivät ole uskoneet Evankeliumia. Mutta Saatana ja 
kaikki demonit ovat sinulle alamaisina Jeesuksen 
Nimessä, ilman mitään poikkeuksia. Meillä on ehdoton 
auktoriteetti heidän ylitseen.

Mutta jotkut ihmiset ovat kysyneet, “Entäpä 
sitten ne Jeesuksen sanat, jotka Hän sanoi silloin, 
kun opetuslapset tulivat kysymään Häneltä, että 
miksi he eivät olleet onnistuneet ajamaan sitä yhtä 
demonia pois. Tähän Jeesus vastasi sanoen, “Tämä 
laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla” 
(Matteus 17:21). Ensinnäkin, meidän tulee huomata 
se, että Jeesus ei sanonut demonien ulosajamisen 
olevan heille mahdotonta. Tämän lisäksi, nämä 
tapahtumat tapahtuivat ennen Jeesuksen kuolemaa ja 
ylösnousemusta. Joten kun Hän riisui aseista vallat ja 
voimat, sinulta ei nyt enää vaadita rukousta ja paastoa 
niiden poisajamiseen. Meille on annettu auktoriteetti 
(Kolossalaiskirje 2:15, Matteus 28:18-19).

Jos sinulla on joku ystävä tai läheinen, jonka olet 
huomannut olevan Saatanan sitomana Evankeliumin 

RUKOUSTA KADOTETTUJEN SIELUJEN 
PUOLESTA

Mutta jos meidän evankeliumimme 
on peitossa, niin se peite on niissä, 
jotka kadotukseen joutuvat, niissä 
uskottomissa, joiden mielet tämän 
maailman jumala on niin sokaissut, ettei 
heille loista valo, joka lähtee Kristuksen 
kirkkauden evankeliumista, hänen, joka 

on Jumalan kuva
 (2. Korinttolaiskirje 4:3-4).

keskiviikko 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 9:1-17 & Joosua 10-12

Roomalaiskirje 5:12-21 & Psalmit 104

1. Timoteus 2:1-4; Hesekiel 22:30

vastaanottamisen suhteen, aja paholainen pois hänestä. 
Sano näin, “Minä murran paholaisen vallan hänen 
mielensä yltä, hänen elämänsä yltä, ja vaadin häntä 
pelastumaan ja julistan sen tapahtumaan juuri nyt, 
Jeesuksen Nimessä! Minä käsken häntä tulemaan 
Herran luokse! Vapautan enkelit menemään ja 
ohjaamaan hänet kohti pelastuksen tietä ja kaikki tulee 
tapahtumaan näin, Herran Jeesuksen Nimessä!”  

Jatka kuitenkin näiden julistusten tekemisen 
jälkeen yhä edelleen omaa esirukoustasi heidän 
puolestaan, koska henkilön omalla tahdolla Jumalan 
palvelemisen suhteen on myös oma osuutensa. Sen 
jälkeen, kun Saatanan vaikutus on murrettu, päätöksen 
tekeminen Herran palvelemisen suhteen on kuitenkin 
vielä tämän kyseisen henkilön omissa käsissä. Se 
osa, jossa tarvitaan yksilön omaa tahtoa, edellyttää 
sinnikästä esirukousta. Mikäli olet aikeissa aikaansaada 
vaikutusta jonkun ihmisen tahtoon, sinä et voi tehdä 
sitä pelkästään uskon rukouksen kautta, vaan sen täytyy 
tapahtua esirukouksen kautta.

Rakas Isä, minä rukoilen kadotettujen sielujen 
puolesta kaikkialla ympäri maailmaa, että pelastuksen 
sanoma saisi loistaa heidän sydämiinsä, kun he saavat 
vastaanottaa iloiten Kristuksen vanhurskauden 
Evankeliumin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Ennen Jeesuksen aikaa ihmisillä ei vielä ollut 
tarkkaa tietoa demonien ja pahojen henkien 

suhteen. Monet sellaiset asiat, joita monet pitivät 
aivan tavallisina asioina, paljastuivat Jeesuksen kautta 
hengellisiksi asioiksi. 

Hän teki esimerkiksi meille selväksi sen, että suurin 
osa sairauksista ja taudeista on paholaisen aiheuttamia. 
Kun ihmiset toivat Jeesuksen luo jonkun, joka oli kuuro 
ja mykkä, Raamattu kertoo Jeesuksen ajaneen pahan 
hengen pois. Ja siinä samassa kuurot korvat avautuivat ja 
kyseinen henkilö alkoi kuulemaan ja mykkä kieli vapautui 
niin ikään. Luukkaan evankeliumissa 11:14 sanotaan, “Ja 
hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä; ja kun riivaaja 
oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkä mies puhui; ja 
kansa ihmetteli.” 

Markuksen evankeliumissa 1:32-34 paljastetaan 
meille tämä sama totuus: “Mutta illan tultua, kun 
aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki 
sairaat ja riivatut, ja koko kaupunki oli koolla oven 
edessä. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat 
moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos 
eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.” 
Tänä päivänä on myös monia, jotka ovat tietämättömiä 
demonisen toiminnan suhteen. Mutta todellisuus on 
se, että pahat henget hallitsevat monien ihmisten 
elämiä. Saatat joskus kohdata jonkun ihmisen, jolla on 
äkkipikainen ja arvaamaton temperamentti. Ihmiset 
kertovat hänen isänsä olleen myös samanlainen, ja tästä 
syystä hän ajattelee sen olevan täysin normaalia, mutta 

AUKTORITEETTI YLI DEMONIEN 

Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä 
tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat 
pois pahoja henkiä. He puhuvat uusilla 
kielillä (Markuksen evankeliumi 16:17).

torstai 2
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 9:18-36 & Joosua 13-15

Roomalaiskirje 6:1-11 & Psalmit 105

Matteus 10:8; Markus 1:33-34; Apostolien teot 8:6-7

tämä ei ole normaalia. Kyse on pahoista hengistä, jotka 
saavat näitä asioita tapahtumaan.

Raamattu puhuu saastaisista hengistä, jotka tekevät 
ihmisistä myös saastaisia ja jotka tekevät pahaa ihmisten 
elämissään. Jotkut henget ovat vastuussa kaikesta siitä 
turhautumisesta, mitä jotkut kokevat elämässään. Saatat 
tietää todella hyvin menestyneitä ihmisiä elämän eri 
osa-alueilla, jotka aivan yhtäkkiä tipahtivatkin sitten 
tyhjän päälle. He menettivät aivan kaiken, tietämättä 
kuitenkaan sitä, että kyseessä olivat demoniset voimat, 
jotka tunkeutuivat heidän elämiinsä.

Mutta kiitos Jumalalle! Kristuksessa sinulla on 
auktoriteetti yli demonien niin, että voit ajaa ne pois 
kaikista sinua koskevista asioista. Sinä et tarvitse 
demonien pois ajamiseen mitään erityistä Jumalan 
palvelijaa. Jeesus sanoi, että jokainen meistä, jotka 
uskomme Häneen, tulee ajamaan ulos riivaajia Hänen 
Nimessään (Markus 16:17). Tämä on merkki meidän 
jumalallisuudestamme. Mikäli sinun ympärilläsi on ollut 
epämiellyttäviä tilanteita tai tapahtumia, ja nyt kun sinä 
pystyt ymmärtään sen, että niiden takana onkin ollut 
Saatana, sinun tulee ajaa hänet ulos!

Kiitän sinua Herra siitä, että minulle on annettu 
Kristuksessa auktoriteetti yli demonien ja pimeyden 
voimien. Vaellan juuri nyt tämän auktoriteetin valossa 
kieltäen Saatanaa ja hänen demoneita tulemasta 
tuomaan omia vaikutuksiaan yhteenkään asiaan, jolla 
on tekemistä minun kanssani. Kaikenlaiset demoniset 
aktiviteetit tulevat pysymään poissa minun kotoani 
ja työpaikaltani tänään, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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perjantai 3
SINÄ VOIT VAPAUTTAA ITSESI

Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, 
jonka minä olen teille puhunut

 (Johannes 15:3).

Pahojen tapojen ja demonisten vaikutusten 
välillä on olemassa vahva yhteys ja suoraan 

sanottuna ne virtaavat toinen toisiinsa. Ihminen on 
henki ja näin ollen mikäli hänellä on jonkinlainen tapa, 
se on silloin hengellinen tapa. Tavat muodostuvat siitä, 
kun samoja toimintoja toistetaan. On olemassa sekä 
hyviä että huonoja tapoja. Jos sinä teet hyviä asioita, 
siitä seuraa hyviä tapoja, ja jos sinä taas teet huonoja 
asioita, siitä seuraa pahoja tapoja. 

Saatana käyttää usein pahoja tapoja hyväkseen 
ihmisten manipuloimiseen. Hän ei voi kuitenkaan 
pakottaa kenellekään omaa tahtoaan, vaan sen sijaan 
kyse onkin siitä, että tahtooko ihminen antautua 
paholaiselle tai vastaavasti kieltäytyä antautumasta. 
Mikäli hän antautuu paholaiselle, silloin paholainen 
ottaa hänestä hyödyn irti. Suurin osa ihmisistä antautuu 
hänelle ilman, että he edes itse ymmärtävät tätä. Siksi 
Hengessä vaeltaminen ja Sanan tuntemus on niin 
elintärkeää voitokkaan kristityn elämän elämiseen.

Avausjakeessamme Jeesus sanoi, “Te olette jo 
puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille 
puhunut.” Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan Sana on 
puhdistaja, joka tekee sinusta puhtaan. Jos vain alat 
mietiskelemään Jumalan Sanaa, se tulee poistamaan 
sinusta kaiken sellaisen mikä on epätervettä ja likaista. 
Se tulee kitkemään pois kaiken pimeyden sinun 
elämästäsi.   

Kerran kun olin palvelemassa erästä naista ja 
nuhtelin paholaisen hänestä pois, silloin paikalla 
oli myös eräs nuori mies katselemassa tätä yleisön 
joukossa. Kun olin valmis, tämä nuori mies sai 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 9:37-62 & Joosua 16-19

Roomalaiskirje 6:12-23 & Psalmit 106

Johannes 8:32; Galatalaiskirje 5:1; Psalmit 119:9

Minä vaellan täydellisyydessä ja erinomaisuudessa, 
tuottaen vanhurskauden tekoja ja hedelmää, sillä 
minä elän Sanassa. Jumalan Sanalla on ylin valta-
asema elämässäni ja se puhdistaa minut aivan 
läpikotaisin – minun henkeni, sieluni ja kehoni. Olen 
herkkänä Pyhän Hengen johdatuksen puoleen, sillä 
Hän saa aikaan sen, että vaellan Jumalan täydellisessä 
tahdossa ja kirkkaudessa. Aamen. 

TUNNUSTUS

minut kiinnittämään huomioni häneen, ja hän sanoi 
minulle, “Pastori, minulla oli aikaisemmin tämä täysin 
sama ongelma, jonka juuri käsittelit tässä naisessa. 
Minussa oli myös nuo samat pahat henget.” Kysyin 
häneltä sitten, “Kerro mitä sinulle tapahtui?” Hän 
vastasi, “Aloin mietiskelemään Jumalan Sanaa ja sitä 
kautta ne kaikki jättivät minut.” Jumalan Sana on niin 
voimallinen!  

Kristitylle ei tarvita mitään erityistä vapauttamis-
kokousta siihen, että hänestä voidaan ajaa pois 
demoneita. Opeta hänelle vain Sanaa. Kristitty on 
Saatanaa ylempänä ja hänet on asetettu istumaan 
yhdessä Kristuksen kanssa paljon ylemmäksi 
kaikkia valtoja ja voimia. Joten mikäli sinä olet ollut 
jonkinlaisten demonisten hyökkäysten kohteena tai 
jos ne ovat päässeet vaikuttamaan sinussa, jos sinä alat 
vain tietoisesti mietiskelemään Jumalan Sanaa, sinä 
tulet vapauttamaan itsesi. Sinä voit sanoa “Jeesuksen 
Kristuksen Nimessä, minä murran Saatanan ja pahojen 
henkien vaikutuksen oman elämäni ja toimintani yltä, 
ja minä kieltäydyn antamasta niille mitään valtaa 
vastedes.” 
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Joskus ihmiset kokevat elämässään asioita, joita 
heidän ei pitäisi kokea, ja sitten he ovat aivan 

hukassa vastauksien suhteen. Sinä saatat esimerkiksi 
kokea kristittynä jotakin tietynlaista kipua tai vaivaa, 
joka ei suostu poistumaan. Olet saattanut rukoilla asiaa, 
nuhdella kipua ja paholaista, mutta ilman tuloksia. Ja 
nyt sitten ihmettelet missä se ongelma oikein on. Ala 
etsimään vastauksia omasta hengestäsi.

Jumalan lapsina me emme ole koskaan pimennossa 
minkään asian suhteen. Sinä voit tietää aivan kaiken, 
jos vain teet sen, mitä Raamattu sanoo. Puhu kielillä 
ja vastaanota vastaukset henkeesi, sisäiseen ihmiseesi. 
Ennen pitkää se mysteeri tämän tilanteen suhteen tulee 
ymmärrykseesi. Jeesus sanoi, “Joka minua seuraa, se 
ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän 
valo” (Johannes 8:12). Sinun ei siis tule vaeltaa 
pimeydessä koskien talouttasi, terveyttäsi, uraasi, 
liiketoimintaasi ja palvelutyötäsi, tai minkään muunkaan 
elämässäsi olevan asian suhteen.

Jumalan valo on sinun hengessäsi. Raamattu 
kertoo, että ihmisen henki on Herran lamppu, joka 
tutkiskelee kaikki sydämen kammiot (Sananlaskut 

AKTIVOI OMAA HENKEÄSI 
VASTAUSTEN SAAMISEKSI
Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, 
vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan 

ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia 
hengessä (1. Korinttolaiskirje 14:2).

lauantai 4
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 10:1-24 & Joosua 20-22

Roomalaiskirje 7:1-11 & Psalmit 107

Roomalaiskirje 8:26-27; Jaakob 1:20; 
1. Korinttolaiskirje 2:11-12

20:27). Joten mikäli sinulla on huolia terveytesi tai 
jonkin muun suhteen, ala puhumaan kielillä. Äläkä 
juokse lääkäreiden luokse tai sellaisiin paikkoihin, 
joista luulet löytäväsi apua. Käsittele asiaa ensin Pyhän 
Hengen kanssa, ja näin sinä tulet vielä hämmästymään 
sitä, miten nopeasti Hänen valo ja viisaus tulevat 
nousemaan sisimmästäsi pintaan, näyttäen sinulle 
aivan tarkasti sen, mitä sinun tulee tehdä. Hän on 
sinussa siksi, että Hän voi auttaa sinua ymmärtämään 
tiettyjä asioita omasta itsestäsi ja elämästäsi. Hän tulee 
näyttämään sinulle tulevaisuuden, ja Hän opastaa sinua 
ottamaan oikeat askeleet, jotta kuljet linjassa Hänen 
suunnitelmiensa kanssa sinun elämällesi. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos sinun Henkesi johdatuksesta. Kun 
puhun tänään kielillä, ymmärrykseni silmät tulevat 
täyteen valoa. Minä en vaella pimeydessä, sillä 
elämän valo on hengessäni. Sinun valosi ja viisautesi 
nousevat minussa pintaan jokaisen kohtaamani 
haasteen edessä, näyttäen hyvin tarkasti minulle 
sen, mitä minun tulee milloinkin tehdä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen!

RUKOUS
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Sanat ovat niin tärkeitä. Itse asiassa sanat ovat 
kaikki kaikessa. Joka kerta, kun sinä puhut, sinä 

muokkaat omaa elämääsi ja tulevaisuuttasi. Sinä asetat 
sanoillasi oman elämäsi kurssin. Sinä olet sanojesi 
tuote. Joten se on sinusta itsestäsi kiinni, että suuntaat 
elämäsi kurssin omilla sanoillasi kohti parempaa ja 
valoisampaa tulevaisuutta. Älä puhu suuremmaksi niitä 
kohtaamiasi ongelmia ja vaikeuksia, vaan julista voittoa 
itsellesi. Sinulla tulee olla oikeanlaiset sanat suussasi.   

Olet varmaan lukenut suunemilaisen naisen 
inspiroivan tarinan 2. Kuninkaiden kirjasta 4:8-36. 
Vaikka hänen poikansa oli jo kuollut, hän kiirehti 
yhä profeetta Elian luokse ainoastaan yksi tunnustus 
huulillaan, “Kaikki on hyvin.” Hän ei huutanut apua 
tai valittanut, vaan meni sen sijaan Jumalan profeetan 
luo oikean tunnustuksen kanssa, ja näin hän sai 
sen ihmeensä. Hän ei puhunut oman tilanteensa 
mukaisesti, vaan hän puhui oikeassa linjassa Jumalan 
kanssa. Raamattu sanoo Jesaja 3:10, “Sanokaa 
vanhurskaalle, että kaikki on hyvin….”

Jeesus sanoi Markuksen evankel iumissa 
11:23, että sinulla tulee olemaan se, mitä sinä itse 
sanot. Tämä nainen sanoi kaiken olevan hyvin, 
ja hänen tunnustuksensa tuotti tuloksia. Tee aina 
valinta oikeanlaisen tunnustuksen suuntaan. Sanan 

SANO OIKEANLAISIA TUNNUSTUKSIA 
sunnuntai 5

Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa 
Herran tykö ja sanokaa hänelle: “Ota 
pois kaikki vääryys ja ota meidät vastaan 
armollisesti: niin me tuomme sinulle 

uhrimulleiksi huultemme uhrit
 (Hoosea 14:2 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 10:25-42 & Joosua 23-24

Roomalaiskirje 7:12-25 & Psalmit 108

1. Korinttolaiskirje 2:6-7; Sananlaskut 18:21; Markus 11:23

mietiskely auttaa sinua muodostamaan oikenalaisen 
mielenasenteen, sillä ennen kuin voit puhua oikein, 
sinun täytyy ensin ajatella oikein. Jumalan Sana 
uudistaa sinun mielesi ja tuottaa uskoa sydämeesi. 

Tämän takia sinun täytyy viettää jatkuvasti aikaa 
Sanassa. Kolossalaiskirje 3:16 sanoo, että antakaa 
Sanan asua teissä runsaana. Anna Sanan saavuttaa 
hallitseva asema sinussa, sillä siitä täyteydestä sinä 
tulet myös puhumaan (Matteus 12:34). Ja Sana 
sinun huulillasi tulee voittamaan ja katapulttaamaan 
sinut entistä korkeammille menestyksen, voiton ja 
vaurauden tasoille.

Jumala  on jo  aset tanut  s inut  e lämään 
menestyksekästä ja voitokasta elämää. Sinun roolinasi 
on nyt vastata tähän niin, että alat tunnustamaan tätä 
samassa linjassa (Heprealaiskirje 13:5-6). Julista nyt 
samantien, että sinulla on aivan mahtava elämä. Tunnista 
ja tunnusta sitä, että sinä olet erinomainen ja täynnä 
kirkkautta, ja että sinä elät vanhurskauden, herruuden 
ja kirkkauden elämää Kristuksessa Jeesuksessa.

Minä puhun viisautta, mutta en tämän maailman 
viisautta tai tämän maailman valtiaiden viisautta, 
vaan jumalallista viisautta, joka tulee kuulluksi 
kaikissa sanoissani ja nähdyksi kaikissa teoissani. Ja 
kun tunnustan Sanaa, se voittaa ja katapulttaa minut 
entistä hienompaan ja kirkkaampaan tulevaisuuteen, 
yhä korkeammille menestyksen, voiton ja vaurauden 
tasoille! Kunnia Jumalalle! 

TUNNUSTUS
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maanantai 6

Jotkut ihmiset ovat kasvaneet kodeissa, joissa 
kukaan ei voinut nuhdella heitä, jos he tekivät 

jotain väärää; eivät edes heidän omat vanhempansa. 
Tämä selittää meille sen, miksi heillä on vielä senkin 
jälkeen, kun he ovat antaneet sydämensä Kristukselle, 
edelleen vaikeuksia hyväksyä sitä, kun heitä korjataan 
Jumalan huoneessa. Mutta tällainen käytös ei kuulu 
kristitylle. Lue vielä avausjakeemme uudelleen. Siinä 
kerrotaan, että Jumalan Sana on annettu meille 
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi 
vanhurskaudessa. 

Sinun täytyy oppia hyväksymään se, että sinua 
ojennetaan Jumalan huoneessa, koska se on yksi niistä 
tavoista, joilla Pyhä Henki auttaa sinua kehittämään 
jumalallista luonnettasi Jumalan Sanan kautta. Joten, ole 
nöyrä ja kiinnitä huomiota siihen, kun sinun johtajasi 
ohjeistavat sinua Sanan kautta. On olemassa tietyn 
tyyppisiä asioita, joita ihmiset ovat oppineet heidän 
luonnollisessa elämässään ennen kuin he tulivat 
Kristuksen luokse; asioita, jotka eivät ole linjassa heidän 
Kristus-luontonsa kanssa. Nämä ovat asioita, jotka eivät 

HYVÄKSY NUHTELU JA OJENNUS
Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan 
Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen 
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, 

kasvatukseksi vanhurskaudessa
 (2. kirje Timoteukselle 3:16). 
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vain yhtäkkiä katoa, kun sinä tulet uskoon. Tästä syystä 
sinun tulee uudistaa mieltäsi Jumalan Sanan mietiskelyn 
avulla. Esimerkiksi Efesolaiskirje 4:31 sanoo, “Kaikki 
katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, 
kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.” Tämä oli 
kirjoitettu ihmisille, jotka olivat jo kristittyjä. 

On tärkeää, että sinä antaudut Sanalle, jotta se 
voi muovata sinun luonnettasi ja antaa sinulle täysin 
uuden mielenlaadun. Älä hyväksy tai salli sitä, että sinun 
luonnolliset aistisi hallitsevat tai kontrolloivat sinua. 
Älä ole täynnä ylpeyttä silloin kun joku puhuttelee 
sinua ja yrittää korjata sinua Jumalan Sanalla. Nuhtelun 
ja ojennuksen hyväksyminen on nöyryyttä. Se tuo 
ilmi sinun suurenmoisuuttasi, koska todella suuret ja 
mahtavat ihmiset ovat hyvin nöyriä. 

Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua Sanastasi, joka 
on hyödyllinen minulle opetukseksi, nuhteeksi, 
ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. 
Sinun Sanasi tuo täydellisyyttä elämääni. Minä olen 
aina antautuneena sinun Sanasi herruudelle ja annan 
sen muovata minua suurempaan erinomaisuuteen ja 
nöyryyteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Uudestisyntyneenä ollessasi, sinulle on annettu 
tehtäväksi julistaa Evankeliumia. Tehtävänäsi 

on viedä sanoma Kristuksessa olevasta pelastuksesta 
omaan maailmaasi ja sen ulkopuolellekin. Mutta 
tiesitkö sitä, että niihin sanoihin verrattuna, joita sinä 
puhut todistaessasi Kristuksesta, sinun oma elämäsi 
viestii vielä paljon enemmän sitä todellista sanomaa.  
Kun ihmiset näkevät sinut, minkälainen heidän 
todistuksensa tulee olemaan sinusta Kristuksessa? 
Sinun elämäsi on todellinen sanoma. Toisin sanoen sen, 
mitä sinä julistat ja opetat, täytyy olla ensin nähtävissä 
sinun omassa elämässäsi. 

Usein sanotaan, “Tee sitä, mistä sinä itse julistat”, 
mutta tämä toimii yhtä hyvin myös käänteisenä; 
julista sitä, mitä sinä itse teet. On todella vaikeaa 
yrittää vaikuttaa johonkin toiseen ihmiseen sellaisella 
sanomalla tai Evankeliumilla, joka ei ole ensin saanut 
aikaan vaikutusta sinun omassa elämässäsi. Joten, 
koska sinut on nyt lähetetty kantamaan sanomaa tästä 
jumalallisesta elämästä, tämän sanoman vaikutuksen 
täytyy ensin tulla esiin sinun oman persoonallisuutesi 
laadussa.

Ihmisten tulisi pystyä katsomaan sinua ja näkemään 
tuloksia sinun julistamistasi asioista omassa elämässäsi. 
Kaikki alkaa siitä, että sinä sisäistät Sanan ensin itse, 
ymmärrät sen ja toimit Sanan mukaisesti jokaisessa 
tilanteessa. Ole täysin antautuneena Jumalan Sanalle 

SINUN ELÄMÄSI ON TODELLINEN 
SANOMA

Mutta kaikki on Jumalasta, joka on 
sovittanut meidät itsensä kanssa 

Kristuksen kautta ja antanut meille 
sovituksen viran (2. Korinttolaiskirje 5:18).

tiistai 7
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ja anna sen muovata sinun elämääsi ja luonnettasi, ja 
salli sen auttaa sinua elämään vanhurskauden elämää. 
Kun toimit näin, sinä tulet aivan varmasti tuottamaan 
vanhurskauden hedelmiä. 

2. Korinttolaiskirjeessä 3:6 AMPC sanotaan, että 
Jumala “...on tehnyt meidät kykeneviksi [tehnyt meistä 
sopivia ja arvollisia ja riittäviä] olemaan uuden liiton 
[Kristuksen kautta olevan pelastuksen] palvelijoita 
ja jakelijoita, ei kirjaimen (laillisesti kirjoitetun lain) 
[palvelijoita], vaan Hengen….” Tästä huolimatta se 
todellinen sanoma, joka sinulla on, on se ilmestys, jota 
sinä kannat sisimmässäsi. 

Älä ole “ammattisaarnaaja”. Riippumatta siitä, 
mitä sinä julistat tai opetat, loppupeleissä kaikkein 
tärkein asia on se todellinen elämä, jota sinä kannat 
itse sisimmässäsi. Se on se sinun todellinen sanomasi. 
Investoi tästä syystä Jumalan Sanaa sinun omaan 
henkilökohtaiseen kehitykseesi. Rakenna omaa elämääsi 
Sanalla, ottamalla vakavasti Sanan opiskeleminen ja 
mietiskeleminen. 

Minun elämäni on sanoma. Se on sanoma Jumalan 
rakkauden, hyvyyden, vanhurskauden ja todellisen 
pyhyyden jumalallisesta elämästä, ja kaikki tämä 
tulee ilmaistuksi minun omalle maailmalleni. Minä 
olen täysin antautuneena Sanalle. Annan Sanan 
muovata elämääni ja luonnettani, ja antaa minulle 
oikeanlaisen mielenlaadun, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

TUNNUSTUS
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Yksi niistä asioista, jonka sinä haluat nähdä 
elämässäsi, on jatkuvuus. Kun sanon, “Minä 

liikun aina elämässäni eteenpäin ja ylöspäin”, en 
liioittele tai tee uskontunnuksia sen suhteen, mitä 
haluaisin tapahtuvan elämässäni, ei! Tämä on 
todellisuutta minun elämässäni, joka on saatu aikaiseksi 
Jumalan Sanan voiman avulla. Minä menen jatkuvasti 
eteenpäin. Tällaista on meidän elämämme Kristuksessa. 

Sinä voit olla todella johdonmukainen, voit mennä 
eteenpäin sinun työssäsi, palvelutyössäsi ja jokaisella 
elämäsi osa-alueella. Jos sinun menestyksesi kristittynä 
perustuu olosuhteisiin, silloin se ei ole todellista 
menestystä. Jotkut ihmiset saattavat olla menestyneitä 
vain sen hetkisen tilanteen vuoksi. Silloin, kun 
taloustilanne on hyvä, heillä menee hyvin, mutta heti, 
kun siinä tulee jokin muutos, heidän menestyksensä 
lähtee kovaa kyytiä alaspäin. Tällainen ei ole meille 
riittävää. 

Opiskele Aabrahamista, Iisakista ja Jaakobista. He 
menestyivät vaeltaessaan Jumalan kanssa riippumatta 
sen aikaisista taloudellisista tilanteista. 1. Mooseksen 
kirja 26:12-14 puhuu Iisakista ja siitä, kuinka hän 
menestyi nälänhädän aikana jopa niin, että kaikki maan 
asukkaat alkoivat kadehtimaan häntä: “Ja Iisak kylvi siinä 
maassa ja sai sinä vuonna satakertaisesti, sillä Herra 
siunasi häntä. Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, 

JATKUVAA ETEENPÄIN MENEMISTÄ
Mut ta  vanhurskas ten  po lku  on 
kuin aamurusko,  joka kirkastuu 
kirkastumistaan sydänpäivään saakka 

(Sananlaskut 4:18).

keskiviikko 8
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kunnes hänestä tuli hyvin rikas. Ja hänellä oli 
laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa ja 
paljon palvelijoita, niin että filistealaiset alkoivat 
kadehtia häntä.”

Näin tämän tul is i  mennä myös meidän 
kohdallamme, koska me olemme Aabrahamin siementä. 
Kaikki Jumalassa ja siinä elämässä, jonka Hän on meille 
antanut, heijastelee johdonmukaisuutta. Kieltäydy 
sen tähden tyytymästä vaihtelevaan menestykseen. 
Julista, “Minun elämäni menee ainoastaan eteenpäin ja 
ylöspäin”, ja pidä tämän jälkeen kiinni Sanasta. Harjoita 
Sanaa, sillä se on salaisuus jatkuvaan menestykseen. 

1. kirje Timoteukselle 4:15 kertoo meille, että 
Jumalan Sanan mietiskely takaa meille kestävän ja 
jatkuvan etenemisen. Paavali kirjoitti Timoteukselle: 
“Harjoita näitä asioita ja omista itsesi niille, jotta 
edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä” (1. kirje 
Timoteukselle 4:15 GNB). Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua sinun Sanasi 
todellisuudesta minun elämässäni, joka saa 
minut menemään jatkuvasti eteenpäin. Minun 
elämäni menee ainoastaan eteenpäin ja ylöspäin, 
täysin riippumatta tämän maailman horjuvista ja 
epävakaista järjestelmistä. Minä julistan, että minä 
kuljen täydellisessä ja jatkuvassa voitossa Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Kun sinä opiskelet tätä ylempänä olevaa jaetta 
Amplified käännöksestä, voit huomata siinä 

pienen eroavaisuuden. Siinä sanotaan, “[Ei] te olette itse 
meidän suosituskirjeemme (meidän valtakirjamme), 
joka on teidän sydämiinne kirjoitettu, jonka kaikki 
voivat tuntea (huomata ja havaita) ja lukea.” (AMPC). 
Huomaa tämä alleviivattu osa. NIV ja KJV käännökset 
sanovat “meidän sydämiimme”, kun taas Amplified 
käännös sanoo “teidän sydämiinne”. Miksi nämä eroavat 
keskenään toisistaan? 

Kun kääntäjät tekevät työtään, he eivät välttämättä 
aina ota huomioon kaikkia asiaankuuluvia pointteja. 
Joskus he keskittyvät periaatteisiin, kontekstiin, sanomaan 
tai pelkästään selkeään kielenkäyttöön. Käännöksiin 
on vaikuttanut myös se, minkälainen näkemys heillä 
itsellään on ollut asioista ja kuinka sujuvasti he pystyivät 
tarkastelemaaan tekstin monimutkaisuutta. Aina, kun 
löydät monimutkaisia kohtia, sinä tarvitset Hengen 
palvelutyötä antamaan sinulle siihen todellista opastusta. 
Tämä ylempänä oleva jae on nyt tällainen monimutkainen 
kohta, mutta ei tämä jae itsessään, vaan se totuus, joka 
on pakattuna sen sisälle. Kyseessä on todella voimallinen 
todellisuus, mutta se on hieman monimutkainen.  Siinä 
sanotaan, “...te olette itse meidän suosituskirjeemme 
(meidän valtakirjamme), joka on teidän sydämiinne 
kirjoitettu…” (AMPC).

Jos sinä esimerkiksi luet Paavalin kirjettä 

ME OLEMME KRISTUKSEN KIRJE

Te itse olette meidän kirjeemme, joka 
on meidän sydämiimme kirjoitettu ja 
jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat 

(2. Korinttolaiskirje 3:2 NIV).

torstai  9
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Korinttolaisille, sinä varmasti innostut niistä totuuksista, 
joita voit löytää sieltä. Mutta tässä oli kyseessä oikea 
kirjoitettu kirje, ja nyt Raamattu sanoo, että sinä olet 
elävä kirje, jonka kaikki voivat tuntea ja lukea. Sinä olet 
Kristuksen kirje! Tämä on niin ihmeellistä. Kuka Jeesus 
on? Hän on elävä Sana. Hän on Sana, joka tuli lihaksi. 
Ollessasi Kristuksen kirje, se tarkoittaa siis sitä, että 
sinä olet Kristuksen Sana lihassa, ja Kristuksen Sana on 
Jumalan Sana. 

Joten sinä olet Jumalan Sana lihassa. Jotkut ihmiset 
eivät voi hyväksyä tätä totuutta heidän uskonnollisella 
mielellään, mutta tämä on helppoa käsittää silloin, kun sinä 
ymmärrät sen, että kaikki lajit synnyttävät oman lajinsa 
mukaisia jälkeläisiä: koirat synnyttävät koiria, ihmiset 
synnyttävät ihmisiä, Sana synnyttää Sanaa. 1. Pietarin 
kirje 1:23 sanoo, “Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette 
katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan 
elävän ja pysyvän sanan kautta.” Joten ollessamme 
Sanan jälkeläisiä, me olemme Kristuksen kirje (sana). 
Halleluja!

Minä olen syntynyt Jumalasta, tästä syystä minä 
olen elävä kirje, Kristuksen kirje, jonka kaikki voivat 
tuntea ja lukea. Minä elän Sanan elämää, täynnä 
kirkkautta, armoa ja kunniaa. Minä tuon esiin 
jumalallista luontoa, ja elän Kuningaskunnan elämää 
voitossa, menestyksessä, rauhassa ja ilossa, nyt ja 
aina, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS 
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perjantai 10

Jotkut Raamatun kääntäjät ajattelivat, että Paavali 
ei olisi voinut kirjoittaa toisten sydämiin, ja tästä 

syystä he olettivat hänen tarkoittaneen, “Me kannamme 
ajatusta teistä sydämissämme.” Mutta seuraava jae on 
ristiriidassa tämän kanssa, sillä se sanoo, “Te olette 
Kristuksen kirje meidän palvelustyöllämme kirjoitettu.” 
Mitä tämä tarkoittaa, ja kuinka tämä toimii? Se ei vielä 
riitä, että se on kirjoitettuna sinun sydämeesi. Nyt kun 
sinä luet esimerkiksi tätä päivän sanaa, Sana tulee 
välitetyksi sinulle, mutta tässä aukeamalla ei ole vielä 
kaikkea sitä, mikä sisältyy Evankeliumiin.

Ajattelepa tämän lisäksi sitä, että Pietari julisti 
Evankeliumia ja kirjoitti kirjeitä seurakunnille, mutta 
hänellä ei ollut vielä kuitenkaan kaikkea ilmestystä 
Evankeliumin totuuksista. Paavalille taas annettiin 
tehtäväksi syvällisemmän totuuden tuominen 
Seurakunnalle, mutta silti kyseessä on sama Evankeliumi. 
Pietari kertoo Evankeliumista yleisellä tasolla, kun taas 
Paavali kertoo Evankeliumista tarkkoja, monimutkaisia 
ja analyyttisia yksityiskohtia, kuten esimerkiksi 
siitä, miten seurakuntaa tulisi johtaa. Hän kirjoitti 
Seurakunnan rakenteesta ja uudesta luomuksesta 
Kristuksessa, ja hän kirjoitti näistä totuuksista “kirjeissä” 

SINUN TÄYTYY “KIRJOITTAA…”

[Ei] te olette itse meidän suosituskirjeemme 
(meidän valtakirjamme), joka on teidän 
sydämiinne kirjoitettu, jonka kaikki voivat 
tuntea (huomata ja havaita) ja lukea. Te 
näytätte ja teette aivan ilmiselväksi sen, että 
te olette meidän lähettämä Kristuksen kirje, 
jota ei ole kirjoitettu musteella vaan elävän 
Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan 

ihmisten sydämien lihatauluihin
 (2. Korinttolaiskirje 3:2-3 AMPC).
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— kirjeissään seurakunnille. 
Nyt sinulle on välitetty Jumalan Sanaa (kirje), jonka 

sinä olet vastaanottanut tullaksesi itse “Kristuksen 
kirjeeksi”, mutta tämä ei ole vielä riittävää sen suhteen 
millaista elämää Jumala tahtoo sinun elävän. Joten mitä 
sinun tulisi sitten tehdä? Sinun tulee “kirjoittaa” oma 
totuutesi, jonka inspiraation lähteenä toimii Sana. Lue 
vielä uudelleen avausjakeemme loppuosa: se näyttää 
sinun luoksesi tulleen Sanan palvelutyön tulokset. 
Uskon Sana on välitetty sinulle, ja nyt sinusta on tullut 
tämän saman Sanan kantaja ja viestinviejä. Sinä kyllä 
uskot sen ja puhutkin siitä, mutta tämä ei vielä riitä, 
koska se, mitä sinulla on todellisuudessa, on juuri se, 
mitä sinulle on välitetty. Ja on olemassa puolestaan 
ihmisiä, joihin sinun täytyy itse “kirjoittaa” tai alkaa itse 
luonnostelemaan tämän saman uskon Sanan eteenpäin 
välittämistä.

Kun sinä itse kuulit julistusta tai opetusta tästä, se 
kirjoitettiin silloin sinuun - sydämesi lihatauluun. Mutta 
entäpä sitten, kun olet kuullut sen, vaikkapa juuri nyt, 
kun olet saanut opiskeltua tämän päivän sanoman, 
mitä sinä tulet itse kirjoittamaan? Tämä on se, mikä 
todella muuttaa sinun elämäsi ja pitää sinut kulkemassa 
kirkkauden valtatietä. Me tulemme oppimaan ja 
tarkastelemaan seuraavan päivän opetuksessa vielä 
lisää sitä, miten tämä toimii.

Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanastasi, jonka 
olen saanut vastaanottaa tänään sydämeeni. 
Sinun Sanasi saa elämässäni aikaan positiivista 
muutosta ja ylennystä. Ihmeellinen Sanasi saa minut 
kulkemaan jatkuvassa kirkkaudessa ja kohoamaan 
yhä korkeammalle sinun Henkesi siivillä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Kun sinua opetettiin koulussa, opettajat antoivat 
sinulle materiaaleja opiskeltavaksi tai sinä teit 

itse muistiinpanoja samalla, kun he opettivat. Kun 
sinä sitten lähdit oppitunnilta, menit opiskelemaan 
lisää tästä aiheesta ja teit lisää muistiinpanoja, minkä 
seurauksena sinä sait syvällisempää ymmärrystä tästä 
aiheesta, jota sinulle opetettiin koulussa. Tämän 
seurauksena sinulla meni myös paljon paremmin 
kokeissa, vaikkapa siihen kaveriin verrattuna, joka ei 
nähnyt vaivaa aiheen tutkimiseen, lisäopiskelemiseen 
ja omien muistiinpanojen tekemiseen. 

Tämän juuri ylempänä esitetyn esimerkin 
tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään enemmän 
tästä tämän päivän aiheesta, jonka aloitimme jo edellisen 
päivän opetuksessa. Me opimme jo sen, että Sana on 
kirjoitettuna sinun sydämeesi, mutta se, mitä sinä itse 
kirjoitat, on vielä paljon tärkeämpää. Joten, miten sinä 
sitten oikein kirjoitat? Meidän avausjakeemme antaa 
meille tähän vastauksen. Se sanoo, “Minun sydämeni 
säveltää jotain, se pukee jotain sanoiksi, ja minun kieleni 
on valmiin kirjurin kynä.” Miten sinä voit kirjoittaa jotain 
omaan sydämeesi? Se tapahtuu sinun omalla kielelläsi. 
Sinä kirjoitat sydämeesi omalla kielelläsi. 

Tämä on se syy, miksi meidän tulee meditoida 
Sanaa. On olemassa kolme erilaista meditoimisen 

KIRJOITA SANAA OMAAN SYDÄMEESI 

Veisuunjohtajalle Shoshannimissa, 
Korahin pojille, Maschilille, Rakkauslaulu. 

Minun sydämeni tulvii ihania sanoja; 
minä lausun: kuninkaasta on minun 

lauluni, minun kieleni on valmiin kirjurin 
kynä (Psalmi 45:1 KJV).

lauantai 11
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tasoa: sinä mietiskelet, mumiset ja karjut. Eli sinä 
mietiskelet ensin Sanaa, tämän jälkeen mumiset tai 
puhut sitä hiljaisesti ja sitten annat sille oman äänesi. 
Kun sitten päästään siihen pisteeseen saakka, että 
Sana tulee ulos suustasi rohkeasti, silloin sinä kirjoitat 
sitä omaan sydämeesi - sydämesi lihatauluun. Jos sinä 
et kirjoita Sanaa sydämeesi, sinulla ei tule myöskään 
olemaan sitä silloin, kun sinä tarvitset sitä. Joten kirjoita 
Sanaa sydämeesi puhumalla uskontunnustuksia omalla 
kielelläsi. 

Sinun kielesi on taitavan kirjurin kynä. Kun 
opiskelet tai kuuntelet Sanaa, voit huomata sen, kuinka 
sydämelläsi alkaa tulvimaan kauniita sävelmiä. Ja kun 
sinä puhut Sanaa, se alkaa muotoutumaan sinun 
sydämeesi. 

Sinä kirjoitat Sanaa omiin muistiinpanoihisi 
musteella, mutta Jumala tahtoo, että Sana tulee 
kirjoitetuksi sinun sydämesi lihatauluun. Luepa tämä: 
2. Korittolaiskirje 3:3, “Kirjoitettu, ei musteella, vaan 
elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan 
sydämen lihatauluihin.” Halleluja! Kun Sana on sinun 
sisälläsi, silloin sinä voit tuoda tästä Sanan runsaudesta 
esiin hyviä asioita.

Sydämessäni ja suussani oleva Jumalan Sana 
tuottaa paljon vanhurskauden hedelmää. Kun minä 
mietiskelen Sanaa, se sulautuu minun henkeeni 
ja saa minut kulkemaan menestyksessä, voitossa, 
vauraudessa, rauhassa ja iankaikkisessa ilossa. 
Aamen!

TUNNUSTUS
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Herra Jeesus ei kärsinyt ja kestänyt ristin tuskaa 
ja häpeää omien syntiensä takia tai itsensä 

vuoksi, vaan meidän vuoksemme. Hän otti meidän 
paikkamme ja kantoi syntiä koskevan rangaistuksen 
meidän puolestamme. Kun Hän oli ristillä ja kantoi 
meidän syntiemme taakkaa, Hän huusi tuskissaan, 
“Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” (Markus 
15:34). 

Jumala käänsi selkänsä Jeesukselle, koska meidän 
syntimme oli laitettu Hänen päälleen. Habakuk 
1:13 kertoo, että Jumala on pyhä, eikä Hän katso 
vääryyteen. Tämä  Jeesuksen erottaminen Isästä, joka 
tapahtui meidän syntiemme takia, ei ollut ollenkaan 
sitä, mitä Jeesus itse halusi, ja tästä syystä Hän rukoilikin 
Getsemanen puutarhassa, “Isä, jos sinä tahdot, niin ota 
pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko 
minun tahtoni, vaan sinun” (Matteus 26:39).

Isän tahto kuitenkin voitti, ja Jeesus kuoli ristillä 
ja meni helvettiin. Hän joutui todella kärsimään. Sen 
jälkeen, kun Hän oli kärsinyt tämän rangaistuksen, 
Raamattu kertoo, että Hänet vanhurskautettiin 
Hengessä (1. Timoteus 3:16), ja Hänet herätettiin 
takaisin elämään. Hän heräsi eloon meidän 

MEIDÄN SIJAISKÄRSIJÄMME 
KUOLEMASSA JA YLÖSNOUSEMUKSESSA

Mutta hän on haavoitettu meidän 
rikkomustemme tähden, runneltu meidän 
pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli 
hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja 
hänen haavainsa kautta me olemme paratut 

(Jesaja 53:5).

sunnuntai 12
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vanhurskauttamisemme tähden: “joka on alttiiksi 
annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista 
herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden” 
(Roomalaiskirje 4:25). 

Vanhurskautettuna oleminen tarkoittaa sitä, että 
sinut on vapautettu syyllisyydestä ja julistettu olemaan 
vanhurskas. Jeesus oli meidän sijaiskärsijämme 
kuolemassa, niin kuin myös ylösnousemuksessakin. 
Kun Hän kuoli, sinä kuolit Hänessä. Kun Hänet 
haudattiin, sinut haudattiin yhdessä Hänen kanssaan, 
ja kun Jumala herätti Hänet kuolleista, sinut herätettiin 
myös yhdessä Hänen kanssaan uuteen elämään! 
Nyt sinä olet synnistä vapaa ja elät täydellisessä 
vapaudessa voidaksesi palvella Herraa ja elääksesi 
Hänelle kirkkaudessa ja vanhurskaudessa. Sinusta ei ole 
tullut ainoastaan vanhurskas, vaan sinut on myös tehty 
Jumalan vanhurskaudeksi Kristuksessa Jeesuksessa. 
Mikä siunattu todellisuus tämä onkaan! 

Jumalan Sana on elämäni valo. Sanan kautta minä 
pystyn näkemään ja ottamaan kiinni Kristuksessa 
olevasta vanhurskaudestani ja perinnöstäni. Kuljen 
pyhyydessä ja tuon esiin Jumalan kirkkautta 
kaikkialla. Nyt minä seison vanhurskaana Jumalan 
edessä iankaikkisesti, halliten yli synnin ja kaikkien 
olosuhteiden, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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maanantai 13

Oman sydämesi pettäminen tarkoittaa sitä, 
että uskot hengessäsi valheeseen. Tässä on 

kyseessä se sama asia, mihin Paavali viittasi puhuessaan 
2. kirjeessään Timoteukselle niistä, jotka vastustivat 
itseään. Sellainen kristitty, joka esimerkiksi puhuu 
jatkuvasti puutteesta, sairaudesta, heikkoudesta tai 
tappiosta, on asettunut itseään vastaan. Näin hän 
pettää omaa sydäntään, koska hän puhuu vastoin 
Kristuksen tahtoa ja Evankeliumin siunauksia. Tällaiset 
sanat menevät hänen henkeensä siemeninä, ja jos 
niitä ei kumota, silloin ne kasvavat ja saavat aikaan 
seuraamuksia. 

Muistelepa näitä Jeesuksen sanoja Markuksen 
evankeliumissa 4:26-27: “…Tällainen on Jumalan 
valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan. Hän 
nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja 
siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä, miten.” 
Tämän kylväjän täytyi vain kylvää siemen. Tämä 
siemen on Sana ja ihmisen sydän on se maaperä, joka 
vastaanottaa tämän siemenen (Markus 4:14-15). Joten 
älä kylvä vääriä siemeniä sinun sydämeesi puhumalla 
lihallisista asioista. Puhu niistä asioista, jotka Jumala on 
antanut sinulle lahjaksi. “Ja siitä me myös puhumme, 
emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, 
vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset 

TÄYTÄ OMA SYDÄMESI OIKEILLA 
SANOILLA

Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, 
mu t t a  e i  h i l l i t s e  k i e l t ään ,  v aan 
p e t t ä ä  s y d ä m e n s ä ,  n i i n  h ä n e n 

jumalanpalveluksensa on turha
 (Jaakob 1:26).
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hengellisesti” (1. Korinttolaiskirje 2:13).
 Jumala on ennalta valmistanut upeita asioita 

sinun varallesi. Hän on jo antanut sinulle kaiken, mitä 
sinä tarvitset kirkkauden täyteiseen ja erinomaiseen 
elämään vanhurskaudessa. Nämä kaikki asiat on tuotu 
ilmi Jumalan Sanassa ja ne voivat tulla paljastetuksi 
sinun hengellesi Pyhän Hengen kautta, joka tutkii 
kaikki Jumalan syvimmätkin salaisuudet. Sinun henkesi 
toimii niin kuin Pyhä Henki, tutkien sinun sisintäsi ja 
etsien sieltä niitä sanoja, joita sinä olet sinne kylvänyt, 
jotta henkesi voisi tuottaa niistä sinulle kuuluvan 
sadonkorjuun. 

Jatka siis oikeiden sanojen kylvämistä omaan 
sydämeesi. Raamattu sanoo, että sydämen kyllyydestä 
suu puhuu. 

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua sinun 
kallisarvoisesta, iankaikkisesta ja pettämättömästä 
Sanastasi, jota sydämeni on niin runsaasti täynnä. 
Minun sydämeni on täynnä ilmestystä sinun 
Sanastasi, eikä sydämessäni ole siitä syystä mitään 
tilaa epäilyksille tai epäuskolle. Riippumatta kaikista 
vastustavista olosuhteista, minä voitan aina, koska 
sinun Sanasi on minun elämäni, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 
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Monet Seurakunnassa olevat eivät todellakaan 
ymmärrä Jeesuksen Kristuksen Evankeliumia. 

Sinä et voi ymmärtää Evankeliumia ja olla silti edelleen 
innostumatta ja olematta sen totuuden eteenpäin ajamana. 
Kyse ei ole mistään olettamuksista tai satutarinoista, vaan 
Evankeliumi on todellinen ja suurenmoinen. 

Ajatelepa tätä: Kristus Jeesus tuli tähän maailmaan 
pelastamaan syntiset. Jumala tuli tähän maailmaan 
ihmisen kehossa ottamaan syntisen ihmisen paikan. 
Hänet ristiinnaulittiin, Hänet haudattiin ja Hän nousi ylös 
kuolleista, ja tänä päivänä Hän on elossa. Kaikki, mitä Hän 
sai aikaan ristillä, oli tarkoitettu koko maailmaa varten. 

Kun Hän kuoli ristillä, me kuolimme Hänessä. Kun 
Hänet haudattiin, meidät haudattiin Hänessä. Kun Jumala 
herätti Hänet kuolleista, meidät herätettiin yhdessä 
Hänen kanssaan kuolleista. Koska Hän elää tänä päivänä, 
me elämme myös. Miten mahtava tarina tämä onkaan! 
Hänet, joka ei synnistä tiennyt, tehtiin synniksi meidän 
vuoksemme, jotta meistä voisi tulla Jumalan vanhurskaus 
Hänessä! 

Meidän avausjakeemme sanoo, “Sillä Jumala oli 
Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä 
lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille 
sovituksen sanan.” Tämä Evankeliumin totuus ajaa minua 
eteenpäin: vaikka me olimme jo kuolleita, erotettuna 
Jumalan elämästä, nyt me elämme Kristuksessa. Mikä 
siunattu toivo! Mikä mahtava sanoma! Maailmassa ei 
ole olemassa mitään samankaltaista. Tämä on kaikista 

KAIKISTA SUURENMOISIN TARINA

Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa eikä lukenut 

heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi 
meille sovituksen sanan

 (2. Korinttolaiskirje 5:19).

tiistai 14
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suurenmoisin tarina, joka on koskaan kerrottu. Tämä on 
parempaa kuin mikään muu!

Ajattelepa sitä, että tämä on se Evankeliumi, jota 
Aabraham, Iisak, Jaakob ja muut kantaisämme odottivat! 
Tämä on se sama Evankeliumi, josta Mooses, Daavid ja 
kaikki Kristuksesta puhuneet profeetat profetoivat. Tämä 
on se Evankeliumi, jonka me olemme vastaanottaneet, 
ja joka on tullut niin todelliseksi meidän hengellemme. 
Kuinka ihmeellistä tämä onkaan. Tämä on iankaikkisesti 
jatkuva melodia ja ikuisesti soljuva autuuden virta. Kuinka 
minä voisinkaan enää nähdä ja ajatella jotenkin muuten 
kuin vain enää ainoastaan Hänen silmiensä ja rakkautensa 
kautta!

Kun minä ajattelen Jeesusta ja sitä, mitä Evankeliumi 
todella tarkoittaa, ja kaikkea sitä, mitä Hän on tehnyt jo 
meidän puolestamme, silloin minun on suorastaan pakko 
päästä kertomaan tästä koko maailmalle. Miten asia on 
sinun kohdallasi? Lähdetkö sinä myös mukaan viemään 
tätä pelastavaa sanomaa maailman ääriin asti? 

Rakas Isä, mikä ihmeellinen sanoma meillä 
onkaan Evankeliumissa! Tämän armollisen ja 
kirkkaudentäyteisen Evankeliumin — sanoman, joka 
kertoo pelastuksesta ja vapautuksesta iankaikkisesta 
kuolemasta — kautta usko syttyy palavaksi monien 
sydämessä ja sielujen pelastumisten määrä 
moninkertaistuu! Tänään monia temmataan tuhon 
kourista sinun rakkaan Poikasi Kuningaskuntaan, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen! 

RUKOUS
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Sinä todennäköisesti opettelit lapsena tämän 
ylempänä olevan jakeen ulkoa aivan kuten 

minäkin. Lapsina meitä laitettiin toistamaan tätä 
Sananpaikkaa, mutta kun minä kasvoin ja aloin 
ymmärtämään kielen tärkeyttä ja sanojen merkitystä, 
en voinut muuta kuin vain tutkia lisää tässä jakeessa 
olevia ajatuksia, jotta voisin ymmärtää mitä siinä todella 
tarkoitetaan. Se sanoo, “Sillä niin on Jumala maailmaa 
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi...”

Tämä on ylivertainen julistus kaikkivaltiaalta 
Jumalalta. Se on laillinen sanoma koko maailmalle, 
laillinen ohjeistus. Ja itse asiassa se on laki. Jumala 
on rakastanut jokaista ihmistä niin paljon, Hän on 
rakastanut meitä niin paljon, että Hän antoi ainoan 
Poikansa. Ja pelkästään jo tästä lauseesta minä pystyin 
löytämään Isän ylenpalttisen rakkauden vuodatuksen 
ja osoituksen meitä kohtaan. Tähän jakeeseen on 
kätkettynä niin monta sanomaa. Ajattelepa tätä: se, 
että Hän antoi Jeesuksen sinun puolestasi tarkoittaa 
sitä, että Hän rakastaa sinua aivan yhtä paljon kuin 
Jeesusta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sinä olet 
arvokas Jumalalle.

Jos kerran Jumala rakastaa sinua näin paljon, silloin 
sinun täytyy olla Hänelle todella arvokas, koska ei Hän 
muuten olisi maksanut sinusta niin korkeaa hintaa. 
Lisäksi vielä se, että Hän rakastaa sinua, tarkoittaa 
sitä, että Hän pitää sinusta huolta joka päivä. Hän on 
sinun kanssasi joka hetki ja Hän on mukana jokaisessa 
askeleessasi, jonka otat. Hän on kiinnostunut kaikista 

ISÄN RAKKAUS

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, 
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei 
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä 

(Johannes 3:16).

keskiviikko 15
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niistä asioista, jotka liittyvät sinuun. Tämän tulisi 
antaa sinulle aivan poikkeuksellisen itseluottamuksen 
elämässäsi; uuden tavan ajatella asioista. Se, missä 
määrin Jumala on osoittanut Hänen rakkauttaan sinua 
kohtaan, todistaa siitä, että mikään ei ole liian hyvää 
sinulle.

Paavali ymmärsi tämän ja sanoi, “Mitä me siis tähän 
sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka 
voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa 
Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien 
meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille 
kaikkea muutakin hänen kanssansa?” (Roomalaiskirje  
8:31-32). Luota Isän rakkauteen, joka Hänellä on 
sinua kohtaan ja ole tämän rakkauden pakottamana 
tavoittamassa ja voittamassa toisia Hänelle. 

2. Korinttolaiskirje 5:14-15 julistaa, “Sillä 
Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet 
tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, 
siis myös kaikki ovat kuolleet; ja hän on kuollut 
kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää 
eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään 
on kuollut ja ylösnoussut.” Tämä tarkoittaa sitä, että 
me emme voi lopettaa, vaan meidän täytyy kertoa 
Hänen rakkaudestaan, Hänen armostaan ja Hänen 
myötätunnostaan. Halleluja! 

Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua horjumattomasta 
rakkaudestasi, jota sinä olet niin runsaasti vuodattanut 
ylleni! Kiitos, että olet tehnyt minusta sinun 
ihmeellisen armosi, kirkkautesi ja vanhurskautesi 
kohteen. Minä kuljen tietoisena sinun rakkaudestasi 
nyt ja iankaikkisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Tämä, mitä voimme lukea avausjakeestamme 
ja myös koko 1. Mooseksen kirjan luvusta 1, 

jossa Jumala puhui koko luomakunnan esiin, on todella 
ihmeellistä. Se paljastaa sen, että ääni ei ainoastaan 
pidä sisällään energiaa, vaan se kantaa mukanaan 
elämää. Se on itsessään elävää. Kun Jumala puhui 
vedelle, maalle ja pimeydelle 1. Mooseksen kirjassa, 
Hän siirsi niihin elämää. 

Siispä kaikella luodulla, mukaan lukien myös 
niillä asioilla, joita kuvaillaan elottomiksi, on elämä 
itsessään. Syy siihen, miksi ihminen kutsuu joitain 
asioita elottomiksi, johtuu siitä, että hän ei ymmärrä 
elämää muuten kuin vain biologisten määritelmien 
avulla, ja näin hän ei pysty löytämään konkreettista 
“mitattavissa olevaa” elämää näistä asioista. Mutta 
Jumalan Sanan ansiosta niissä on kuitenkin elämää 
aivan samalla tavalla.

4. Mooseksen kirjassa 20:8 Jumala sanoi 
Moosekselle, että hänen tulisi puhua kalliolle: “…puhu 
heidän silmiensä edessä kalliolle, niin se antaa vettä, 
ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat 
joukon ja sen karjan.” Miksi Jumala käski Moosesta 
puhumaan kalliolle? Siitä syystä, että tällä kalliolla oli 
elämä, ymmärrys ja muisti. Tämä kallio oli ohjelmoitu 
vastaamaan sanoihin, aivan niin kuin kaikki muukin 
tässä elämässä, sillä kaikki on luotu sanojen kautta. 

Jeesus puhui viikunapuulle ja se kuihtui juuriaan 

ÄÄNI ON ELÄVÄÄ 

Ja Jumala sanoi, tuokoon vedet esiin 
yltäkylläisesti eläviä olentoja, lentäköön 
linnut maan päällä, avoimella taivaalla 

(1. Mooseksen kirja 1:20).

torstai 16
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Roomalaiskirje 11:13-24 & Psalmit 119:105-128

Jesaja 59:21; Joel 2:28; Markus 11:23

myöten (Markus 11:14, 20-21). Jos koko luomakunta 
syntyi Jumalan puhumien sanojen seurauksena, silloin 
tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa hiukkasessa, 
aineessa ja esineessä on äänikoodeja, ja tästä syystä 
ne kaikki voivat myös vastata äänikoodeihin, joita 
me vapautamme meidän omien sanojemme kautta. 
Tämä viittaa myös siihen, että kaiken materiaalin 
perusainesosa on ääni. 

Voimme myös tarkastella Hesekieliä, joka oli 
kuivia luita täynnä olevassa laaksossa: Herra sanoi 
hänelle, “profetoi näille luille.” Raamattu nimenomaan 
mainitsee, että nämä luut olivat todella kuivia, toisin 
sanoen “elottomia”. Mutta Hesekielin sanojen kautta 
nämä luut alkoivat liikkumaan ja Henki meni niihin 
(Hesekiel 37:1-10). Aivan samalla tavalla sinä voit 
käyttää oikeita äänikoodeja — luodaksesi sellaisen 
elämän, jota sinä haluat elää. Sillä ei ole väliä minkälaiset 
olosuhteet elämässäsi parhaillaan vallitsee, sillä sinä 
voit muuttaa elämäsi suuntaa omilla sanoillasi ja saada 
sen kulkemaan samassa linjassa Jumalan suunnitelman 
kanssa sinun elämääsi koskien. Kunnia Jumalalle!

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä kyvystä puhua 
sanoja ja luoda niillä sellainen elämä, jota haluan 
elää. Minä julistan, että minä liikun yliluonnollisessa 
menestyksessä ja menen jatkuvasti elämässäni 
eteenpäin. Minä vaellan jumalallisessa terveydessä, ja 
olen aina turvassa tässä sinun ihmeellisessä rauhassa 
ja levossa, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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perjantai 17

Monet ovat lapsen tasolla heidän vaelluksellaan 
Jumalan kanssa. Heidän rukouksensa ovat 

täynnä jatkuvia pyyntöjä koskien materiaalisia asioita: 
he haluavat uuden kodin, auton, merkkikellon tai 
vaatteita, rahaa, jne. Mutta totuus on se, että tämä ei 
ole parasta, mitä Jumala voi antaa sinulle. Se, mitä Hän 
haluaa antaa sinulle, on Hänen Sanansa sinun henkeesi. 
Tämä on kaikista tärkein asia sinun elämässäsi. 

Nyt sinä saatat sitten kysyä, “Mutta eikö Jumala 
sanonut, että me voimme pyytää Häneltä mitä vain me 
tahdomme?” Tähän liittyvä Raamatun paikka sanoo, 
“Anokaa, niin teille annetaan…Sillä jokainen anova 
saa….” (Matteus 7:7-8). Kyllä, nämä todellakin ovat 
Jeesuksen sanoja, mutta ihan ensimmäisenä sinun tulee 
ymmärtää Raamatun kirjoituksia opiskellessasi, että 
nämä sanat olivat osoitetut nimenomaan juutalaisille 
ennen lunastusta. Tämä ei siis ole Kristuksen sanoma 
Seurakunnalle. Sinun täytyy ymmärtää se, että tämä 
sanoma siunaa kyllä vauvakristittyä, mutta sitä ei ole 
tarkoitettu hengellisesti kypsille. 

Paavali sanoi, “Kun minä olin lapsi, niin minä 
puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä 
ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä 
sen, mikä lapsen on” (1. Korinttolaiskirje 13:11). 
“Anokaa, niin teille annetaan” on tarkoitettu lapsille. 
Mutta kun sinä tulet tiettyyn ikään, sinä ymmärrät, 
että kaikki on jo sinun (1. Korinttolaiskirje 3:21). Kun 

ELÄ TARPEIDEN YLÄPUOLELLA
Mutta minun Jumalani on rikkautensa 
mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne 
kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa 

(Filippiläiskirje 4:19).
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Luukas 16 & 1. Samuel 1-2

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

2. Korinttolaiskirje 9:8-11; Psalmit 121:1-2; 2. Pietari 1:23

sinä kasvat Jumalan tuntemisessa, sinä tulet saamaan 
selville sen, että kaikki, mitä sinä tarvitset elämään ja 
jumalisuuteen, on jo sinun (2. Pietari 1:3). Enää ei ole 
olemassa mitään, mitä sinä voisit pyytää Jumalalta, 
koska kaikki sinun tarpeesi ovat jo mukana Hänen 
tarpeidentäyttöjärjestelmässä!

Lue Jeesuksesta; Hänellä ei ollut mitään tietoisuutta 
tarpeista tai puutteesta. Hänen ei koskaan täytynyt 
pyytää Isältä yhtäkään asiaa. Mikä paikka tällainen 
onkaan olla, jossa sinulla ei ole minkäänlaista 
tietoisuutta tarpeista! 1. Korinttolaiskirjeessä 1:9 
Paavali ei myöskään kaunistellut sanojaan, kun hän 
sanoi, “Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te 
olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme, yhteyteen.” Tämä tarkoittaa sitä, 
että sinut on tuotu ykseyteen, kumppanuuteen ja 
perheyhteyteen universumin hallitsijan kanssa. Jos tämä 
on totta, minkä ihmeen asian tarpeessa sinä voisit vielä 
olla! Kaikki mikä kuuluu Hänelle, kuuluu sinulle, koska 
sinä olet Hänen perillinen. Ylistys Jumalalle! 

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä yhdessäolon ilosta 
ja sen hyödyistä. Tämä yhdessäolo sinun kanssasi 
avaa minun silmiäni jatkuvasti lisää sille totuudelle, 
että sinä olet jo täyttänyt jokaisen tarpeeni sinun 
kirkkauden rikkauden mukaisesti Kristuksessa 
Jeesuksessa. Minä olen keskittyneenä sinun Sanaasi, 
joka on minun lähteeni. Kaikki, mikä kuuluu sinulle, 
kuuluu minulle, koska minä olen sinun perillinen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kasvaessani nuorena kristittynä tutkin monia 
erilaisia materiaaleja useilta eri Raamatun 

opettajilta, jotka korostivat “itselleen kuolemisen” 
käsitettä aivan kuin se olisi todellisen kristityn elämän 
ydinasia. He opettivat, että voidaksesi tehdä jotain 
sellaista, mikä tulisi miellyttämään Jumalaa, tai jotta sinä 
voisit kehittää mielenkiintoasi Jumalan asioita kohtaan, 
sinun tulisi ensin käydä läpi “itselle kuolemisen” prosessi.  

Opiskellesani Raamatun kirjoituksia, törmäsin 
kuitenkin Paavalin varsin inspiroivaan kirjoitukseen 
Kolossalaiskirjeessä 3, jossa sanotaan, että me olemme 
kuolleet ja meidän elämä on kätkettynä Kristuksen 
kanssa Jumalaan. Tämä muutti aivan kaiken. Enää ei 
ollutkaan mitään syytä “kuolla itselle”, koska me olemme 
jo kuolleet. Tästä syystä meidän ei tarvitse enää “kuolla” 
uudelleen, jotta voisimme olla kykeneviä palvelemaan 
Jumalaa ja jotta voisimme asettaa mielemme ja 
mieltymyksemme hengellisiin asioihin. Vanhurskauden 
uusina luomuksina me voimme tehdä tämän aivan 
luonnollisesti suuntaamalla omia mielenkiinnon 
kohteitamme oikeaan suuntaan. 

Sinä voit harjoittaa mieltäsi olemaan kohdistettuna 
Jumalan asioihin. Joidenkin mielestä hengellisten 
asioiden harjoittaminen on raskasta, mutta tämä ei päde 
sinuun. Sinä rakastat rukoilla, käydä seurakunnassa sekä 
opiskella ja mietiskellä Sanaa, koska sinä olet asettanut 

KRISTUKSEN KANSSA 
RISTIINNAULITTUNA 

Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, 
älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä 
te olette kuolleet, ja teidän elämänne on 
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa 

(Kolossalaiskirje 3:2-3).

lauantai 18
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Luukas 17:1-19 & 1. Samuel 3-7

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

Kolossalaiskirje 2:20; Kolossalaiskirje 3:1-4

kiintymyksesi Jumalaan. Sinä olet kuollut tälle maailmalle 
ja tämä maailma on kuollut sinulle (Galatalaiskirje 6:14). 
Tällainen on sinun uusi elämäsi Kristuksessa. Nyt on 
sinun aikasi elää sitä.

Huomaa, että kolossalaiskirje 3:3 ei sano, että 
sinun tulisi yrittää kuolla maailmalle tai itsellesi, vaan se 
sanoo, “Sillä te olette kuolleet…” Tämä tarkoittaa sitä, 
että sinä olet täysin uusi persoona, uusi olento, jota ei 
ole koskaan aiemmin ollut olemassa (2. Korinttolaiskirje 
5:17), sinä olet kuollut Kristuksen kanssa pois maailman 
alkeisvoimista (Kolossalaiskirje 2:20).

Sinä olet kuollut synnille ja sen kaikille vaikutuksille. 
Joten se olisi väärin, jos alkaisit paastoamaan “kuollaksesi 
omalle lihallesi” tai se, että viettäisit pitkiä aikoja 
rukoillen ja valittaen kuinka haluat kuolla itsellesi, jotta 
voisit miellyttää Jumalaa. Se, mitä sinun tulee tehdä, on 
oman kiintymyksesi asettaminen Jumalaan ja Hänen 
taivaalliseen Kuningaskuntaansa. Rakasta Häntä kaikesta 
sydämestäsi ja anna Hengen asioiden tulla sinulle 
tärkeämmiksi kuin minkään muun tässä maailmassa. 

Herra on armollinen ja ystävällinen, ja Hänen 
persoonallisuutensa on kaikkein syvin kiintymykseni 
kohde. Minä palvelen Herraa minun hengelläni 
koko sydämestäni ja aina innostuneena. Elän 
Hänen Sanassaan, synnin ja kaikkien sen tuhoavien 
vaikutusten yläpuolella. Minä vaellan Kristuksen 
kirkkaudessa ja vanhurskaudessa, elämässä ja 
kuolemattomuudessa,  i lossa,  terveydessä, 
menestyksessä ja yltäkylläisyydessä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS



46 finnish

Tämä lause ylempänä olevassa jakeessa, jonka 
Henki on antanut apostoli Paavalin kautta, on 

todella mielenkiintoinen. Ensinnäkin se osoittaa sen, 
että sinä et ole maallinen olento. Ainoat maalliset 
“jäsenet” tai osat sinun persoonastasi, on sinun 
fyysinen kehosi. Se on sinun välikappaleesi, jonka 
kautta sinä voit toimia täällä maan päällä. Sinä olet 
ydinolemukseltasi henkiolento. Tästä syystä sinä voit 
kontrolloida omaa kehoasi. 

Huomaa tämä sana “kuolettakaa” meidän 
avausjakeessamme. Tämä sana on kreikankielellä 
“nekroo ̄”, josta englanninkielinen sana “necrosis” 
(kuolio) on peräisin. Kuoliossa kehon kudokset kuolevat 
siitä syystä, että veri ei pääse virtaamaan kyseiseen 
kudokseen. Esimerkiksi jos veren virtauksessa on jotain 
ongelmaa ja se ei pääse virtaamaan vapaasti raajaan, 
silloin sen kudokset kuolevat. Mitä Henki tahtoo 
kommunikoida meille tällä? 

Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee “katkaista” 
kaikkien niiden asioiden pääsy elämääsi, jotka 
ruokkivat pahoja ja epäterveitä haluja, jotka vaanivat 
meidän kehomme jäsenissä — seksuaaliset paheet, 
epäpuhtaus, aistilliset himot, ahneus ja kateus, jne.! 
Tukahduta ja kuoleta nämä katkaisemalla niiden pääsy 
omaan elämääsi. “Turruta” ja ota niiltä pois kaikki 
voima kontrolloida sinun elämääsi. On sinun omalla 
vastuullasi tehdä tämä. 

Jos sinulla on joitakin sopimattomia tapoja, joiden 
tekemisen sinä haluaisit lopettaa, tai jos sinä teet 

KATKAISE NIIDEN PÄÄSY

Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: 
haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo 
ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta 

(Kolossalaiskirje 3:5).

sunnuntai 19
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Luukas 17:20-18:1-14 & 1. Samuel 8-10

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

Filippiläiskirje 4:8; Roomalaiskirje 12:2

jotain, jonka Raamattu tuomitsee olevan epäsopivaa 
käytöstä kristityltä, minkä sinä siis haluaisit hävittää 
kokonaan omasta elämästäsi, tee vain yksinkertaisesti 
se, mitä Raamattu sanoo: estä niiden pääsy sinun 
omaan ajatusmaailmaasi, äläkä ruoki niitä enää omissa 
ajatuksissasi! Kyseessä saattaa olla jokin video, kirja, 
nettisivu tai TV-ohjelma. Kieltäydy antamasta niiden 
vaikuttaa sinuun enää yhtäkään hetkeä. 

Lopeta lihasi ruokkiminen ja näin vääränlaisilla 
haluilla ei ole enää mitään tilaa sinun elämässäsi. 
Näin tulet myös huomaamaan omassa käytöksessäsi 
muutoksen. Kristillisyyttä täytyy harjoitella. Raamattu 
kertoo Filippiläiskirjeessä 4:8 (KJV) millaisilla ajatuksilla 
meidän tulisi ruokkia omaa mieltämme. Se sanoo, “Ja 
vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, 
mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, 
mikä hyvää todistusta, jos siinä on jotakin hyvää ja 
jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.” Joten poista 
mielestäsi jatkuvasti epäterveitä ajatuksia ja aseta 
kiintymyksesi Kristukseen, Hänen Sanaansa, Hänen 
rakkauteensa, Hänen hyvyyteensä, Hänen armoonsa 
ja Hänen antamaansa suosioon. Halleluja! 

Hengen voiman avulla minä kuoletan kaikki 
turhat, kelvottomat ja hedelmättömät ajatukset. 
Minä käytän mieltäni oikein kuvittelemaan sitä 
kirkkaudentäyteistä ja voitokasta elämää, johon 
minut on kutsuttu Kristuksessa. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Monilla ihmisillä on hyviä ideoita koskien 
heidän työtä, yritystoimintaa, palvelutyötä 

tai uraa. Mutta valitettavasti monet eivät kuitenkaan 
ole kykeneväisiä täyttämään tai tuomaan näitä ideoita 
toteen. Kyllä, heillä on todella inspiroivia ideoita sen 
suhteen, mitä he tulisivat tekemään tai mitä he voisivat 
tehdä, mutta he viivyttelevät. Ennen pitkää lannistavia 
ajatuksia ja “päteviä syitä” alkaa nousemaan heidän 
mieliinsä sen suhteen miksi heidän ei tulisikaan toimia, 
ja näin inspiraatio lopulta hälvenee ja unelma kuolee. 

Menestys saavutetaan “tekemällä”, ja tämä 
tarkoittaa toimimista, ei vain näkemistä. Juuri tästä 
syystä on olemassa paljon sellaisia ihmisiä, joilla on kyllä 
mahtavia ideoita — heidän yritystoimintaa, politiikkaa 
tai palvelutyötä koskien — mutta nämä ideat eivät ole 
koskaan päässeet puusta pidemmälle, koska he eivät 
ole koskaan ryhtyneet toimimaan. Itseasiassa, jos sinä 
kuuntelet, kun he puhuvat, sinä tulet hämmästelemään 
heidän mahtavia ideoitaan, mutta heillä ei ole halua 
eikä motivaatiota toiminnan suhteen. 

Jos tämä kuvaus osuu sinuun, ratkaisu tähän on 
todella yksinkertainen: sinun täytyy mietiskellä Sanaa. 
Jumalan Sana on meitä eteenpäin kuljettava voima. 
Tästä syystä sinun ei tule puhua pelkästään “sophiaa” 
ja “sunesista”, jotka ovat kahdenlaista erilaista viisautta 
(muista, että Jumalan Sana on Jumalan viisaus), vaan 
sinun tulee puhua myös “phronesista” (nämä ovat 
kolme erilaista viisautta kreikankielessä Uudessa 
Testamentissa). 

“Sophia” on teoreettista viisautta tai näkökykyä 
todellisuuksiin. Se tarkoittaa kaiken yhteen kootun 
ymmärtämistä. “Sunesis” on kriittistä viisautta, joka 

SUUNNITTELE JA TOIMI

Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa 
sekä tahtomisen että tekemisen, että 

hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi 
 (Filippiläiskirje 2:13).  

maanantai 20
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Luukas 18:15-43 & 1. Samuel 11-13

Roomalaiskirje 13:1-14 & Psalmit 120-122

Apostolien teot 1:8; Kolossalaiskirje 1:29

tarkoittaa älyllistä ja analyyttistä tietämystä. Se on kykyä 
ymmärtää konsepteja ja nähdä yhteys niiden välillä. 
Mutta “Phronesis” on käytännöllistä viisautta. Se on 
voima, joka saa sinut tekemään ja sanomaan oikeita 
asioita ennen kuin sinä kerkeät edes vielä ajattelemaan. 

Joten jos sinä olet tilanteessa, jossa sinä 
“suunnittelet”, mutta et vielä “toimi”, ala pitämään 
päivittäin sellaisia tuokioita, joissa alat mietiskelemään 
Jumalan Sanaa. Aloita Filippiläiskirjeestä 2:13. Sano 
monta kertaa päivässä ääneen, “Sillä Jumala on se, joka 
minussa vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, 
että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Hän tekee 
työtään minussa tehokkaasti, Hän vahvistaa minua 
ja energisoi minua, ei vain ajattelemaan ja tietämään 
mitä minun tulisi tehdä, vaan myös todella tekemään 
sen.” Kun sinä harjoitat tätä tarpeeksi pitkään, sinulla 
ei tule koskaan olemaan toteutumattomia unelmia tai 
tavoitteita, joita et koskaan saavuttanut. 

“Tekevät” ihmiset ovat menestyneitä ihmisiä, 
koska monet ihmiset kyllä suunnittelevat, mutta he 
eivät toimi! Mutta kun sinä näet ja toimit, silloin asetat 
itsesi suurenmoisuuden polulle. Joten anna tänä 
vuonna aivan kaikkesi omien unelmiesi ja tavoitteidesi 
saavuttamiseen Hengen avulla. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet antanut 
minulle yliluonnollisia ideoita ja uudenlaisia 
ratkaisuja elämääni, työhöni ja palvelutyöhöni. 
Minä antaudun sinun Sanallesi ja tästä syystä otan 
kaiken hyödyn irti tästä sinun suuresta voimasta 
ja energiasta, jotka tekevät niin voimallista työtä 
minussa, että kykenen tekemään kaiken, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Nykypäivänä ei ole mitenkään epätavallista 
kuulla kristityn puhuvan omasta lääkäristään 

aivan kuin hän olisi itse Pyhä Henki. Sinä voit kuulla 
heidän sanovan: “Minulla oli todella kipeä maha, joten 
menin lääkärille ja hän kertoi minulle, mitä minun 
tulisi tehdä.” He vastaanottavat lääkärin suositukset 
aivan kuin nämä suositukset tulisivat suoraan Pyhältä 
Hengeltä.

Kuvittelepa tilannetta, jossa jollain kristityllä on 
ollut pää kipeänä kaksi viikkoa. Voisi luulla, että hän 
tulisi seuraavaksi kertomaan siitä, kuinka hän nousi 
tätä kipua vastaan Jeesuksen Nimessä, jonka jälkeen 
se katosi. Mutta sen sijaan hänen todistuksensa onkin 
sellainen, että hän kutsui lääkärinsä apuun ja lääkäri 
antoi hänelle voimakkaita lääkkeitä, jotka sitten 
poistivat tämän kivun. 

Tällaisille ihmisille tulisi esittää kysymys, “Missä 
on sinun uskosi?” Minkälaisessa asemassa Jumalan 
Sana onkaan heidän elämissään? He tekevät asioita, 
koska lääkäri — ei Sana tai Henki — sanoi, että heidän 
tulisi tehdä niitä. Kuinka surullista! Kristityillä, jotka 
löytävät itsensä tällaisesta tukalasta tilanteesta, on 
yksi iso ongelma: heidän uskonsa on mennyt rikki tai 
haaksirikkoutunut.

Uskon sanoma opettaa, että kun sinä koet 
kehossasi jonkinlaisia oireita, sinun tulee nuhdella niitä 
Jeesuksen Nimessä. Sinä käsket Saatanaa lähtemään! 
Monet ovat joutuneet jopa niin pahasti omien 
tunteidensa orjiksi, että pienimmänkin säryn tai kivun 
vuoksi he juoksevat heti saman tien apteekkiin. Mutta 

KUN USKO ON MENNYT RIKKI 

…Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, 
löytäneekö hän uskoa maan päältä? 

(Luukas 18:8).

tiistai 21
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entäpä se jumalallinen elämä, joka on sinussa? Sinä olet 
syntynyt Jumalasta ja Hänen elämänsä sinussa tekee 
sinusta immuunin kaikille sairauksille. Sinä olet täysin 
kukistumaton. Halleluja!

Nyt sinä saatat kysyä, “Pastori Chris, sanotko sinä, 
että meidän ei tulisi enää mennä käymään lääkärissä?” 
Ei, en minä sitä sano! Mutta totuus tässä asiassa on 
se, että sinä menet käymään lääkärissä vain silloin, 
kun sinun uskossasi on jotain vikaa. Sinä saatat sanoa, 
“Mutta minä tein uskontunnustuksia, rukoilin ja yritin 
kaikkeni, mutta mikään ei toiminut, enkä sitten enää 
tiennyt mitä muutakaan voisin tehdä, joten menin 
käymään lääkärin luona.” No, näin käy silloin, kun usko 
on mennyt rikki. Mistä sinä päättelit sen, että nämä 
tekemäsi asiat eivät toimineet? Niiden toimiminen 
loppui siinä kohtaa, kun sinä itse ajattelit ja sanoit sen, 
että ne eivät toimineet. Usko toimii aina. Käytä sitä 
muotoilemaan  omaa maailmaasi ja luomaan sitä upeaa 
todellisuutta, jota sinä haluat kokea omassa elämässäsi. 

Sillä ei ole mitään väliä millaisessa tilanteessa 
minä olen tällä hetkellä, koska minun uskoni, 
jonka polttoaineena on Jumalan Sana, toimii 
aina! Minä otan kaiken hyödyn irti tästä Jumalan 
poikkeuksellisesta voimasta, joka voittaa tämän 
elämän kaikki vastoinkäymiset, kun ilmaisen rohkeasti 
omaa uskoani, joka voittaa tämän maailman ja kaikki 
sen talousjärjestelmät. Minä olen täysin varma ja 
vakuuttunut ikuisesta voitostani yli sairauksien, 
köyhyyden, Saatanan ja tämän maailman, ja tästä 
syystä minä iloitsen, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Voiko uskon tehdä tyhjäksi? Todellakin voi! On 
olemassa ihmisiä, jotka ovat tehneet oman 

uskonsa tyhjäksi ja tehneet Jumalan lupauksista näin 
tehottomia heidän elämissään. Esimerkiksi Markuksen 
evankeliumissa 7:12 Jeesus nuhteli juutalaisia, koska 
he olivat tehneet Jumalan Sanan tehottomaksi heidän 
omien perinteidensä takia. Sana “perinne” viittaa tässä 
yhteydessä elämäntyyliin, henkilökohtaisen elämän 
kulttuuriin ja kaikkiin niihin asioihin, joihin sinä uskot. 
Jos nämä asiat eivät ole linjassa Jumalan Sanan kanssa, 
silloin sinä teet uskosi tyhjäksi ja Sanan tehottomaksi 
omassa elämässäsi. 

Jotkut ihmiset ovat kyllä laittaneet heidän uskonsa 
toimimaan, mutta se ei ole toiminut, koska he ovat 
itse tehneet sen tyhjäksi heidän omilla “perinteillään”. 
Se, mitä heidän tulisi tehdä, on näiden heidän 
“perinteiden” muuttaminen; uudenlaisen mielenlaadun 
omaksuminen; Jumalan viisauden mielenlaadun 
omaksuminen.

Luottamalla omiin tekoihisi, sinä teet myös samalla 
tyhjäksi oman uskosi. Jos sinä ajattelet, että sinä olet 
terve, menestynyt ja siunattu vain siksi, että sinä teet 
itse asioita oikein, ja nyt sinä vielä luotat kaikkeen tähän 
niin paljon, että sinä toistat kaiken tämän tekemistä 
uskonnollisesti, koska ajattelet, että tämä rituaali on se, 

ÄLÄ TEE USKOASI TYHJÄKSI

Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat 
perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus 
käynyt mitättömäksi (Roomalaiskirje 4:14).  

keskiviikko 22
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Roomalaiskirje 14:12-23 & Psalmit 125-126

Efesolaiskirje 2:8-9; 
2. Korinttolaiskirje 4:13; Heprealaiskirje 11:1

joka ylläpitää tätä sinun siunaustasi, silloin sinun uskosi 
on tehty tyhjäksi. Muistelepa näitä apostoli Paavalin 
sanoja: “pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa 
tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa 
mukaan…” (Tiitus 3:5). 

Galatalaiskirje 2:16 sanoo “mutta koska 
tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain 
teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, 
niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen 
tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä 
lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi 
lain teoista.” Sinun luottamuksesi tulee olla aina 
Kristuksen täytetyssä työssä. Elä Hänen uskonsa kautta 
(Galatalaiskirje 2:20). Halleluja!  

Minun uskoni on aktiivinen ja se voittaa aina. Kaikki 
elämäni olosuhteet menevät linjaan uskontäyteisten 
tunnustusteni kanssa. Minä hallitsen, vallitsen ja 
pidän yllä hallintavaltaa yli tämän maailman, minun 
uskoni kautta. Minä vaellan Kristuksen Evankeliumin 
täydellisissä siunauksissa, ja nautin Kuningaskunnan 
iankaikkisista todellisuuksista, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

RUKOUS
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Jotkut luulevat, että on hyvää ja nöyrää olla aina 
itkemässä Jumalalta apua. He luulevat, että 

Jumala rakastaa heidän “riippuvaisuus syndroomaa”, 
mutta ei Hän rakasta. Ei, Hän haluaa sinun saavan 
aikaan muutosta elämässäsi ja olosuhteissasi uskon 
sana huulillasi. Tästä muistuu mieleen tilanne, jossa 
Jeesus ja Hänen opetuslapsensa olivat purjehtimassa 
veneellä. Mestari oli nukahtanut veneen takaosaan, ja 
Raamattu kertoo, miten “...järvelle syöksyi myrskytuuli, 
ja vene tuli vettä täyteen, ja he olivat vaarassa” (Luukas 
8:23).

Opetuslapset juoksivat hänen luokseen aivan 
epätoivoisina ja sanoivat: “Mestari, mestari, me 
hukumme!” Nuhdeltuaan tuulta ja veden aallokkoa, 
Mestari kääntyi heidän puoleensa sanoen: “Missä 
on teidän uskonne?” (Lue Luukas 8:23-25). Hän sai 
heidät ymmärtämään sen, että he olisivat voineet tehdä 
jotain tilanteelle itsekin, eikä heidän olisi välttämättä 
tarvinnut kääntyä Hänen puoleensa. Hän sanoi 
Matteuksen evankeliumissa 17:20: “...jos teillä olisi 
uskoa sinapinsiemenenkään verran…mikään ei olisi 
teille mahdotonta”. 

Uskosi avulla voit saavuttaa ja saada mitä tahansa. 
Sinä voit suunnata oman elämäsi kurssin kulkemaan 
samassa linjassa sen Jumalan tahdon ja tarkoituksen 
kanssa, joka Hänellä on sinun elämällesi. Sillä ei ole 
merkitystä, mitä on tapahtunut tai tapahtuu parhaillaan 
sinun raha-asioissasi, työssäsi, terveydessäsi tai millä 

KÄYTÄ USKOASI

Uskon kautta me ymmärrämme, että 
maailmat on rakennettu Jumalan sanalla… 

(Heprealaiskirje 11:3).

torstai 23
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Roomalaiskirje 15:1-9 & Psalmit 127-128

Heprealaiskirje 11:6; Roomalaiskirje 10:8

tahansa muulla elämäsi osa-alueella: älä hermoile tai ala 
huutamaan apua! Korjaa, järjestä ja uudelleenrakenna 
asiat linjaan Jumalan täydellisen tahdon kanssa 
tunnustamalla omaa uskoasi. 

Uskosi kautta, sinä voit rakentaa oman elämäsi 
kulkemaan kirkkauden ja erinomaisuuden polkua. 
Raamatussa lukee, että sinun uskosi on se voitto, joka 
päihittää tämän maailman: “ja tämä on se voitto, 
joka on maailman voittanut, meidän uskomme” (1. 
Johannes 5:4). Ei ole sellaista tilannetta, josta sinun 
uskosi ei selviäisi. Siksi Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, 
kun he panikoivat hätätilanteessa: “Missä on teidän 
uskonne?”

Minkä tahansa vaikeuden kohtaatkaan tänään, se 
ei ole uskosi vertainen. Sinun tulee muuttaa tarinasi 
kulkua uskontäyteisillä tunnustuksillasi. Puhu ja jatka 
puhumista, ja näin sinä tulet aivan varmasti näkemään 
sen kaipaamasi muutoksen, koska Jeesus sanoi: “Sinulla 
tulee olemaan se, mitä sinä itse sanot” (Markus 11:23).

Jumalan Sana suussani luon raamit elämälleni ja 
ympäristölleni. Järjestän ja muotoilen elämäni 
ja maailmani niin, että ne ovat linjassa Jumalan 
täydellisen tahdon kanssa. Kaikki yhdessä vaikuttaa 
minun parhaakseni. En ole koskaan avuton, sillä 
uskoni on vahvaa ja voittoisaa. Kunnia Herralle!

TUNNUSTUS
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Joillakin kristityillä on virheellinen käsitys siitä, 
mitä me tarkoitamme silloin, kun me sanomme, 

että Jumala asuu meissä. He tavallaan kuvittelevat 
Hänet asuttamaan jotakin osaa heistä itsestään 
ruumiillisessa muodossa; ei! Älä yritä kuvitella, että 
Jumala olisi jotakin fyysistä, koska Hän on Henki. 
Kun sinä vastaanotit Kristuksen asumaan itseesi, sinä 
synnyit Häneen, ja silloin sinun henkesi uudelleen 
luotiin Hänen kuvakseen. Hän yhdisti Itsensä sinun 
henkesi kanssa, ja sinusta tuli erottamattomasti yhtä 
Hänen kanssaan. Jeesus sanoi: “Etkö usko, että minä 
olen Isässä, ja että Isä on minussa?” (Johannes 14:10).

Pyhän kolminaisuuden kaikki täyteys asuu 
Jeesuksessa. Hän on täydellinen ilmaisu Isästä, Pojasta 
ja Pyhästä Hengestä. Koko jumaluuden täyteys on 
tullut Hänessä yhteenliitetyksi, ja tämä sama on nyt 
tapahtunut meille Kristuksessa. 1. Korinttolaiskirje 6:17 
kertoo, että joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen 
kanssaan. 1. Johanneksen kirje 4:17 puolestaan sanoo: 
“...sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme 
tässä maailmassa.” Aivan niin kuin Jeesus on täynnä 
(kylläinen) Jumalasta, niin olet myös sinäkin.

Raamatussa lukee Johanneksen evankeliumin 
kohdassa 1:16: “…hänen täyteydestään me kaikki 
olemme saaneet, ja armoa armon päälle.” Me 

TÄYDELLINEN ILMAISU HÄNESTÄ 

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

teissä? (1. Korinttolaiskirje 3:16).

perjantai 24
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas  20:20-21:1-4 & 1. Samuel  20-22

Roomalaiskirje 15:10-19 & Psalmit 129-130

1. Johannes 5:13; 2. Korinttolaiskirje 6:16; 
1. Korinttolaiskirje 6:15-17 & 19

olemme saaneet vastaanottaa jumaluuden kaiken 
täyteyden Kristuksessa Jeesuksessa. Kuvittele miten 
loistokasta elämäsi olisi, jos eläisit joka päivä tietoisena 
siitä, että olet täynnä Jumalaa. Sinä olet elävän Jumalan 
fyysinen keho! Näinhän luki myös avausjakeessamme.

 2. Korinttolaiskirje 6:16 sanoo myös: “…sillä 
olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on 
sanonut: “Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän 
keskellään….” Kun sinä liikut, Jumala liikkuu sinussa. 
Sinun kätesi ovat Hänen kätensä ja sinun sormesi 
ovat Hänen sormensa. Olet tullut aivan kokonaan 
upotetuksi Häneen ja Hän sinuun. Hän ilmaisee Itseään 
sinun kauttasi — Hänen elämää, luontoa ja luonnetta. 
Halleluja!

Olen uusi luomus Kristuksessa, täynnä jumaluutta! 
Jokainen soluni, jokainen luuni ja jokainen verisoluni 
on kyllästetty Jumalalla. Olen Kaikkivaltiaan Jumalan 
liikkuva asunto, ja kannan mukanani kaikkialle 
Hänen armoaan, kirkkauttaan ja vanhurskauttaan. 
Minä teen vaikutusta omaan maailmaani Hänen 
jumalallisen läsnäolonsa kirkkaudella, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Kurinalaisuus talousasioissa on erittäin tärkeää, 
ja se on sellainen asia, jossa Jumalan Henki 

voi valmentaa sinua. Kaikki eivät ymmärrä, että 
heidän ei tule kuluttaa kaikkea sitä, minkä he saavat. 
Yksinkertainen viisaus on se, että täytyy kuluttaa 
vähemmän kuin tienaa tai saa, koska muuten voi 
joutua velkoihin. Joku saattaisi vastata tähän, että 
“Se mitä tienaan, ei riitä minulle. Kun olen maksanut 
kymmenykset, antanut uhrin ja tehnyt kaiken muun 
tarpeellisen, mitään ei ole enää jäljellä.” Ei, älä ajattele 
tai puhu näin!

Ensinnäkin, ymmärrä se, että sinä olet Abrahamin 
siementä. Se tarkoittaa, että taloudellinen tilanteesi 
ei ole riippuvainen siitä, kuinka paljon tienaat tai 
millainen ympäröivä taloustilanne on. Olet Jumalan 
perillinen yhdessä Kristuksen kanssa. Sinut on kytketty 
loppumattomaan tarjonnan virtaan. Säästäminen on 
tapa, jota sinun tulee vaalia. Siinä ei ole kyse siitä, että 
pidät rahaa pankissa keräämässä korkoa, vaan kyse 
on kurinalaisuudesta. Sananlaskut 21:20 TLB sanoo: 
“Viisas on se, joka säästää tulevaisuuden varalle, 
mutta tyhmä on se, joka kuluttaa sen minkä saa.” 

TALOUDELLINEN KURINALAISUUS

Ota oppia muurahaisilta, sinä laiskiainen. 
Opi heidän tavoistaan ja ole viisas! 

Sillä vaikka niillä ei ole kuningasta niitä 
käskemässä, ne paiskivat koko kesän 

kovasti töitä, keräten ruokaa talven varalle 
(Sananlaskut 6:6-8 TLB).

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

Roomalaiskirje 15:20-33 & Psalmit 131-132

Luukas 15:14; Sananlaskut 15:6; Sananlaskut 6:6-8

Saatat sanoa: “Mikä merkitys on sillä, että säästän 
pienen summan? Ei se kuitenkaan riitä mihinkään.” 
Älä tuhoa sitä omalla suullasi. Älä koskaan julista, että 
se mitä sinulla on, on vähän, tai ei tarpeeksi. Raha 
on hengellistä. Se ei ole se kolikko tai seteli taskussa, 
lompakossa tai tilillä. Rahalla on korvat ja se voi kuulla 
sinua. Sinun tulee siis oppia siunaamaan taloutesi.

Kyse ei ole siitä, kuinka suuret tulot sinulla on, 
vaan siitä kuinka suuri sinun mielesi ja ajatuksesi ovat, 
ja siitä mitä uskosi voi tuottaa. Mietipä kuinka paljon 
olet saanut rahaa viimeisen vuoden aikana. Kysy sitten 
itseltäsi, kuinka suuri osa siitä oli sellaista, jonka sinä 
sait lisääntymään? Jos et ole tyytyväinen vastaukseesi, 
on aika tehdä muutos. Niin kauan kuin käytät rahasi 
sellaiseen, josta et saa omiasi takaisin korkojen kera, 
sinulla on ongelma, ja sinun tulee nopeasti muuttaa 
tapojasi. 

Jumalan Sana välittää viisautta ja tuo sinulle 
taloudellista älykkyyttä ja kurinalaisuutta. Tutki ja pohdi 
siis Sanaa aina vaan enemmän, ja tulet aina tekemään 
viisaita päätöksiä omissa talousasioissasi.

Jumala on antanut minulle rahaa ja rikkauksia, 
sekä viisautta kasvattaa ne moninkertaisiksi! 
Minä olen Aabrahamin siementä, joten koko 
maailma kuuluu minulle! Minä pyyhin kultaa kuin 
pölyä ja menestykseni on loputonta. Minä kuljen 
yltäkylläisyydessä, ja minulla on aina enemmän kuin 
tarpeeksi itseäni ja myös toisia varten. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Puhuttaessa erinomaisuudesta tarkoitamme 
usein yksinkertaisesti vain asioissa loistamista 

ja hyvin tekemistä; niin hyvin tekemistä, että rajat 
tulevat ohitetuiksi ja ylitetyiksi; siis suorastaan 
poikkeuksellisena olemista. Mutta erinomaisuus 
on samanaikaisesti myös suhteellinen käsite, mikä 
tarkoittaa siis sitä, että erinomaisuutta voidaan 
mitata elämän eri osa-alueilla. Erinomaisuus siis antaa 
meille ajatuksen kasvusta, perustuen sen omaan 
suhteellisuuteen ja mitattavuuteen. Sen tähden Jumala 
tahtoo, että sinä heräät todellisuuteen siitä, kuka sinä 
todella olet: erinomainen ja täydellinen henkilö luontosi 
puolesta.

Kun me opiskelemme Raamattua, juuri tämä 
on se syy, minkä tähden Jumala itse ohjaa meidän 
mielemme keskittymään tähän kuvaan ja todellisuuteen 
erinomaisuudesta. Siis siihen, että Hän on luonut 
meidät omaksi kuvakseen; siis täydellisiksi. Tämä on 
se luonto, minkä Hän on meille antanut. Kun sinä 
olet saanut tästä asiasta opetusta ja herännyt tähän 
vallitsevaan todellisuuteen, sinä tulet kulkemaan 
sen valossa eteenpäin. Juuri tämän syyn takia me 
emme kamppaile ollaksemme erinomaisia, vaan me 
suorastaan pursuamme erinomaisuutta; se on meidän 

TÄYDELLINEN JA ERINOMAINEN 
LUONTONSA PUOLESTA
Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette 

katoavasta, vaan katoamattomasta 
siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän 

sanan kautta (1. Pietarin kirje 1:23).

sunnuntai 26
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1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 22:1-38 & 1. Samuel 26-28

Roomalaiskirje 16:1-11 & Psalmit 133-134

Daniel 6:3; 1. Johannes 4:17; 2. Pietari 1:3

rakennusaineemme, josta meidät on tehty; koko 
olemuksemme syvin ydin. Halleluja!

Ne ihmiset, jotka sanovat yrittävänsä ponnistella 
kovasti ollakseen erinomaisia, eivät itse asiassa tule 
koskaan saavuttamaan sitä, yksinkertaisesti vain 
sen takia, että he yrittävät olla jotain sellaista, mitä 
he jo ovat. Eihän koirakaan yritä olla koira, eikä 
kissakaan kärsi ongelmista olla kissa. Näin ollen myös 
sinun mielesi ja henkesi ovat erinomaisia, koska 
sinä olet syntynyt sellaisena. Sinä olet täydellisen 
Jumalan luoma täydellinen ja erinomainen taideteos. 
Anna siis oman luontosi, joka on Jumalan luonto, 
tuottaa vanhurskauden tekoja, sillä erinomaisuus on 
vanhurskaudessa vaeltamista.

Minulla on erinomainen henki ja minä tuotan 
erinomaisuutta kaikessa, mitä minä teen. Pyhä Henki 
elää sisälläni kaikessa täyteydessään saaden minut 
kulkemaan täydellisyydessä ja vanhurskaudessa 
sekä ilmaisemaan kaikkea tätä sisälläni olevaa 
ihmeellistä kirkkautta ja Jumalan suurta hyvyyttä. 
Minä toimin Jumalan viisaudessa, erinomaisella 
mielellä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Ei ole olemassa parempaa tapaa, jolla voisit 
ilmaista rakkautesi Jeesusta Kristusta kohtaan 

kuin se, että voitat sieluja Hänelle, niitä sieluja, joiden 
puolesta Hän kuoli. Hän antoi oman elämänsä kaikkien 
ihmisten puolesta, ja jos sinä olisit ollut ainoa ihminen, 
joka olisi ollut pelastuksen tarpeessa, Hän olisi yhä silti 
tullut kuolemaan sinun puolestasi. Hän ei kuollut sen 
tähden, että meitä oli niin paljon, vaan Hän teki sen 
siitä syystä, että me olimme niin arvokkaita Jumalalle. 
Joten sielujen voittaminen on tärkeämpää kuin mikään 
muu. Harjoita sitä. Se on kaikkein tärkein asia täällä 
maan päällä. Se on jotain, minkä puolesta sinun tulee 
ilmaista omaa uskoasi.

Sinä voit sanoa, “Jeesuksen Nimessä minä käsken 
kymmentä sielua tulemaan Jeesuksen Kristuksen luokse 
tänään Pyhän Hengen voimasta!” Ja sen jälkeen, 
kun sinä olet tehnyt tämän julistuksen, lähde ulos 
julistamaan Evankeliumia. Uskossa ei ole kysymys 
siitä, että sinä koitat saada itsellesi jotakin. Anna 
uskosi toimia ihmisten tavoittamisessa Kristukselle. 
Näin sinä tulet kokemaan aivan ihmeellistä kasvua 
sekä henkilökohtaisessa elämässäsi että myös sielujen 
sadonkorjuussa.

Johanneksen evankeliumissa 5:19 Jeesus sanoi, 
“Minä teen sitä, mitä näen Isäni tekevän.” Kopioi 
Mestaria. Hän oli kaikkein paras sielujen voittaja. Kun 
voitat sieluja, sinä olet toteuttamassa sitä, mille Hänen 

USKOA SIELUJEN VOITTAMISEEN 
Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa eikä lukenut 
heille heidän rikkomuksiaan, ja hän 

uskoi meille sovituksen sanan
 (2. Korinttolaiskirje 5:19).  

maanantai 27
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 22:39-65 & 1. Samuel  29-31

Roomalaiskirje 16:12-27 & Psalmit 135-136

Johannes 4:34; Sananlaskut 11:30; Markus 16:15

sydämensä palaa, ja silloin Hänen Kuningaskuntansa 
kirkkaus tulee julki myös sinun omassa elämässäsi 
täysin poikkeuksellisella tavalla. Tällä tavalla sinä voit 
loistaa Kuningaskunnassa. Muista se, mitä Jeesus 
sanoi Johannes Kastajasta: “Hän oli palava ja loistava 
lamppu…” (Johannes 5:35). Mikä todistus!  

Sinun täytyy olla palavana ja loistavana lamppuna, 
eikä siihen ole mitään muuta tapaa kuin sielujen 
voittaminen; vaikutuksen tekeminen ihmisten elämiin 
Evankeliumin kautta: “Ja ne, jotka ovat viisaita loistavat 
niin kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka kääntävät 
monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina 
ja ikuisesti” (Daniel 12:3 KJV). Tämä on sitä, mitä 
sinun täytyy tehdä, koska se on sinun koko elämäsi, 
sinun kutsumuksesi ja vastuusi. 2. Korinttolaiskirje 
5:19 sanoo, “Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 
maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän 
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.”

Tällä vastaanottamallani Kristuksen Evankeliumin 
loistokkaalla valolla, minä karkotan pimeyden pois 
pelastumattomien ihmisten sydämistä niin, että he 
vastaanottavat sanoman iankaikkisesta elämästä, ja 
näin he tulevat perustetuiksi vanhurskauteen. Minun 
kauttani tietoisuus Kristuksesta leviää kaikkialle, 
ja minun suuret uskon voittoni levittävät Jumalan 
tuntemisen kunnian tuoksua kaikkialla ympäriinsä, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Matteuksen evankeliumissa 17:20 Jeesus 
sanoi, “...sillä totisesti minä sanon teille: jos 

teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin 
te voisitte sanoa tälle vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne’, 
ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta….” 
Jotkut ihmiset lukevat tämän ja sanovat, “Siinähän 
se ongelma onkin, että minulla ei ole uskoa.” Mutta 
tämä ei ole totta. Jumala on antanut jokaiselle meistä 
tietynlaisen uskonmäärän. Meillä kaikilla on uskoa. 
Usko tuli Evankeliumin mukana, ja se tuli välitetyksi 
sinun henkeesi silloin, kun sinä uudestisynnyit.

Se ero meidän välillämme tulee kuitenkin sitten 
siinä, mitä me olemme itse tehneet omalla uskollamme, 
koska Jumala on antanut meille jokaiselle saman 
uskonmäärän. Mikäli näyttää siltä, että minä olen 
pitemmällä tai että olen saanut aikaan suurempaa 
menestystä, tämä johtuu siitä, miten hyvin olen 
onnistunut kasvamaan ja harjoittamaan omaa uskoani, 
eli siis mitä olen tehnyt omalla uskollani. Kun teet 
uskollasi enemmän, silloin sinä tulet saavuttamaan 

SINULLA ON USKOA OMAN 
MAAILMASI HALLITSEMISEEN 

Sillä sen armon kautta, mikä 
minulle on annettu, minä sanon 
teille jokaiselle, ettei tule ajatella 
itsestänsä enempää, kuin ajatella 

sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen 
uskonmäärän mukaan, minkä Jumala 

on kullekin suonut
 (Roomalaiskirje 12:3).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Luukas 22:66-23:1-25 & 2. Samuel 1-3

1. Korinttolaiskirje 1:1-9 & Psalmit 137-138

1. Johannes 5:4; 2. Korinttolaiskirje 5:7; 
Roomalaiskirje 10:17

enemmän ja kirkastamaan Isää. Kyse on siitä, miten 
sinä harjoitat Sanaa. Sitä on usko: ihmisen hengen 
vastausta Jumalan Sanaan.  

Kun kohtaat haasteita, vastaa niihin Sanalla; käytä 
siis uskoasi. Ja usko, kuten Raamattu sanoo, pysyy (1. 
Korinttolaiskirje 13:13). Kun ymmärrät tämän, sinulla 
ei tule enää olemaan pelkoja tai huolia yhtään mistään. 
Koska sinä kykenet tuhoamaan omalla uskollasi 
kaikki sairaudet ja taudit! Sinä voit lamaannuttaa ja 
neutralisoida kaikki Saatanan teot. Sinä voit tuhota 
kasvaimet, diabeteksen ja veritaudit. Sinä voit muuttaa 
olosuhteita ja asettaa elämäsi kurssin kulkemaan 
Jumalan täydellisen tahdon ja tarkoituksen suuntaan 
omassa elämässäsi. Aamen.

Minulla on uskoa hengessäni. Minä voitan kaiken 
aikaa riippumatta ympäröivistä olosuhteista tai 
ristiriitaisista tilanteista, sillä kaikki mikä on syntynyt 
Jumalasta voittaa maailman, ja minun uskoni on se 
voitto, joka voittaa maailman. Halleluja! 

TUNNUSTUS  
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Apostol ien teoissa kuvai l laan lukuis ia 
epätavallisia ihmeitä, jotka Jumala antoi 

tapahtua Paavalin kätten kautta. Apostolien teoissa 
kerrotaan, miten ihmiset veivät Paavalin vaatteita ja 
hänen ihollaan olleita kankaita sairaiden luokse, ja 
miten niihin koskeneet ihmiset parantuivat sairauksista 
ja vapautuivat paholaisten vallasta.

Mutta on mielenkiintoista huomata se, että 
kankaissa ja vaatteissa ei ollut kuitenkaan itsessään 
kykyä parantamiseen; niillä ei ollut omaa mieltä tai 
älykkyyttä. Ne olivat kuitenkin nyt tulleet Hengen 
voitelun vaikuttamaksi siten, että niistä oli tullut Jumalan 
voiman kuljetusvälineitä. Joten vaikka Jumalan voima 
nyt olikin niissä, ne eivät kyenneet tekemään itse 
mitään, ennen kuin joku tulisi ja siirtäisi ne Paavalin 
luota sinne missä niille oli tarvetta - sairaiden ja 
sidottujen luokse. 

Tämä sama tapahtuu myös sinussa, jos olet 
uudestisyntynyt ja täyttynyt Hengellä. Mikäli sinä et 
vie tai kanavoi tätä sinussa olevaa voimaa sinne, missä 
sille on tarvetta, sinä et tule myöskään näkemään 
tämän voiman esilletuloa omassa itsessäsi. Kristitty 
voi olla aivan yhtä “eloton” kuin nämä Paavalin yllä 
olleet kankaat ja vaatteet, aina siihen saakka kunnes 
hän kohtaa todellisen tarpeen toisessa ihmisessä. 

 VAIKUTUKSEN TEKEMISTÄ 
EVANKELIUMIN KAUTTA

Tässä on yksi tapa sen ilmaisemiseen: Te 
olette täällä ollaksenne valona, tuoden 
maailmaan näin Jumalan värit. Jumala 
ei ole salaisuus, jota tulisi varjella. Me 
tuomme tämän julki, yhtä paljon julki kuin 
kaupunki ylhäällä vuorella (Matteus 5:14).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

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

Jesaja 60:1-2; 1. Korinttolaiskirje 9:16-17; Apostolien teot 1:8

Tämän takia sinun täytyy olla täysillä mukana sielujen 
voittamisessa Jumalalle.

Maailma on täynnä tarpeita. Särkyneitä ihmisiä on 
kaikkialla. Sinä et ehkä tule koskaan tekemään todellista 
vaikutusta tällä sinussa olevalla voimalla, ennen kuin 
päätät lähteä omalta mukavuusalueeltasi ja alat 
luomaan kontaktia niihin, joilla on tarpeita. Sinä synnyit 
luomaan muutosta ja olemaan vastauksena tarpeessa 
olevien ihmisten avunhuutoihin. Laita siis saamasi 
kunnia käytäntöön ja anna omassa hengessäsi asuvan 
Kristuksen hyvyyden ja täydellisyyden tulla esille.

Se olisi mitä suurinta haaskausta, jos sinulla on 
Pyhä Henki, mutta eläisit silti vain ihan tavallista elämää. 
Mikäli sinä olisit ainoa Pyhällä Hengellä täyttynyt 
omassa kylässäsi, kaupungissasi tai kansakunnassasi, 
Evankeliumin tulisi silti tehdä suurta vaikutusta 
sinun kauttasi. Tee päätös, että sinä hallitset omassa 
maailmassasi, tekemällä ihmisten elämiin vaikutusta 
Evankeliumin kautta, sillä tämä on Hengen toive ja 
Jumalan tahto sinun elämällesi.  

Rakas Isä, kiitän sinua tästä ihmeellisestä armosta ja 
kirkkaudesta, jonka olet antanut elämääni. Kiitos myös 
tästä etuoikeudestani saada olla siunauksena omalle 
maailmalleni siten, että tuon valoa ja tarkoitusta 
monien ihmisten elämiin Evankeliumin kautta. Valoni 
loistaa kaikkialla, karkottaen kaikenlaisen pahuuden 
ja ohjaten ihmiset Jumalan poikien kunniakkaaseen 
vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Miksi Pietari, Jeesuksen opetuslapsi, kielsi 
kolmesti tuntevansa Jeesuksen? Hän oli 

peloissaan. Hän pelkäsi, että hänet pidätetään tai 
tapetaan, jos hän tunnustaisi avoimesti tuntevansa 
Jeesuksen. Ja arvaappa kuka hänet sitten kohtasi? 
Kysyjä oli palvelustyttö, eikä edes sotilas. Kyllä vain, 
Pietari kielsi Mestarinsa, koska hän pelkäsi. 

Samaa tapahtuu edelleen tänä päivänä. Monet 
pelkäävät sitä, mitä toiset ajattelevat, ja suurinta osaa 
näistä toisista he eivät edes tunne, mutta he pelkäävät 
silti sitä, mitä ihmiset saattaisivat sanoa heistä tai 
tekisivät heille, jos he tunnustaisivat Jeesuksen julkisesti. 
Tämä pelko kuitenkin poistuu silloin, kun Pyhä Henki 
täyttää sinut. Silloin sinä et enää välitä siitä, jos sinua 
syrjitään, kritisoidaan tai pilkataan uskosi tähden 
Jeesukseen Kristukseen. Se on itse asiassa siunaus 
– todella suuri siunaus – tulla “nöyryytetyksi“ tai 
vainotuksi Hänen takiaan.

Jumala on antanut Hänen Henkensä asumaan 
sinuun ja rohkaisemaan sinua, jotta sinä et enää koskaan 
arkailisi tai pelkäisi Jeesuksen Kristuksen julistamista 
avoimesti kaikille, tai oman uskosi tunnustamista 
tilaisuuden tullen. Kun tämä sama Pietari, joka oli 

JULISTA OMAA USKOASI 
ROHKEUDELLA

 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee 
irstas meno, vaan täyttykää Hengellä 

(Efesolaiskirje 5:18).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:
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Luukas 23:50-24:1-12 & 2. Samuel 7-8

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

Apostolien teot 18:9-11; 2. Timoteus 1:7; Luukas 12:8-9

aikaisemmin täynnä pelkoa, vastaanotti Pyhän Hengen, 
hänen elämänsä muuttui aivan täysin, ja hänestä tuli 
peloton! Huolimatta siitä suuresta kansanjoukosta, 
joka oli kokoontunut paikalle helluntaina, Pietari 
julisti Evankeliumia sellaisella rohkeudella ja voimalla, 
että se aikaansai suuren sielujen sadonkorjuun 
Kuningaskuntaamme. Halleluja!

On suuri kunnia tuntea Jeesus ja palvella Häntä. 
Ole rohkein mielin omasta yhteydestäsi ja ykseydestäsi 
Hänen kanssaan. Älä välitä siitä, mitä toiset sanovat tai 
tekevät sinulle sen tähden, että sinä rakastat Häntä. 
Palvele Häntä koko sydämestäsi ja elä Häntä varten 
totuudessa.

Rakas Isä, on suuri ilo ja kunnia saada tunnustaa tätä 
yhteyttäni Jeesuksen kanssa. Minulla on kaikkein 
korkein mahdollinen identiteetti ja minä todella 
tiedostan tämän! Olen rohkea ja itsevarma. Olen aina 
valmiina julistamaan mitä suurimmalla innostuksella 
hyviä uutisia sinun pelastavasta voimastasi, täyttäen 
näin oman palvelutyöni tarkoituksen Evankeliumin 
työssä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

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

Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

voit ottaa meihin yhteyttä:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS



Pastori Chris Oyakhilome on dynaamisen ja 
monimuotoisen	globaalin	seurakunnan,	Believers	

LoveWorldin Presidentti ja koko maailman numero 1. 
päivän sanan, Rapsodia Todellisuuksista kirjoittaja, 
sekä myös yli 30 muun kirjan takaa löytyvä kirjoittaja.

Miljoonat ovat tulleet vaikutetuiksi hänen televisio 
ohjelman	“Atmosphere	For	Miracles”	(Ilmapiiri	ihmeille)	
kautta, joka tuo Jumalan jumalallisen läsnäolon 
suoraan ihmisten koteihin. Hänen televisiopalvelutyön 
laajuus ulottuu kaikkialle maailmaan Loveworld 
-satelliittiverkkojen välityksellä, jotka tarjoavat 
laadukasta kristillistä ohjelmaa globaalille yleisölle. 

Maailmankuulussa Parantumiskoulussa (Healing 
School)	hän	tuo	julki	Jeesuksen	Kristuksen	parantavia	
töitä ja hän on auttanut monia vastaanottamaan 
parantumisen Hengen lahjojen toiminnan kautta.

Pastori Chrisin sydän palaa maailman ihmisten 
tavoittamiselle Jumalan läsnäololla -- tätä jumalallista 
lähetyskäskyä hän on ollut täyttämässä jo yli 30 
vuotta	lukuisten	evankeliointi-tapahtumien(outreach),	
massakokousten(crusade)	 ja	 myös	 useiden	
erinäisten tapahtumien kautta,  jotka ovat 
auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta 
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.
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