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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 3,000 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2021 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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6 finnish

Ju m a l a n  S a n a  o n  J u m a l a n  l u o v a a 
rakennusmateriaalia. Sen voima on rajatonta. 

Sana on luonut kaiken ja se on aivan yhtä tehokasta 
tänä päivänä kuin se on ollut aina ennenkin. Se, mitä 
sinä tarvitset, on Hänen Sanansa sinulle, missä tahansa 
elämäntilanteessa sitten oletkaan.

Ajattelepa sitä, mitä Hän teki Kuningas Salomon 
kohdalla. Miten Jumala teki hänestä kaikkein viisaimman 
miehen, joka on elänyt täällä maan päällä ennen Jeesusta? 
Se tapahtui sanojen kautta! Hän ilmestyi Salomolle yöllä 
unessa ja kysyi häneltä, “Mitä sinä tahdot?”

Salomo pyysi viisautta ja ymmärrystä (1. Kuningasten 
kirja 3:8-9). Jumala ei siis “avannut” Salomon aivoja ja 
laittanut sinne viisautta, vaan Hän sanoi yksinkertaisesti, 
“Salomo, sinulla on se nyt!” Jumala sanoi hänelle, “niin 
katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä olen 
antanut sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin 
ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule 
sinun jälkeesi” (1. Kuningasten kirja 3:12 KJV). Siunattu 
olkoon Jumala!

Sillä hetkellä, kun Salomo vastaanotti nämä Jumalan 
puhumat sanat, niistä tuli todellisuutta hänelle ja hänessä. 
Viisaus ja ymmärtäväinen sydän tulivat välitetyksi tähän 
mieheen. Jumala teki samoin myös Aabrahamin kohdalla. 
Hän sanoi, “...nimesi olkoon Aabraham, sillä minä olen 
tehnyt sinusta kansojen paljouden isän” (1. Mooses 
17:5 KJV).

Aabrahamilla ei ollut lapsia, koska hänen vaimonsa 

HÄNEN SANANSA SINULLE ON SE, 
MITÄ SINÄ TARVITSET

Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun 
palvelijasi rakastaa sitä (Psalmi 119:140).

maanantai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 11:21-30 & 1. Mooses 32

Sananlaskut 4:10; Sananlaskut 4:20-22; Jesaja 55:10-11

oli hedelmätön, mutta Jumala sanoi, että minä olen 
tehnyt sinusta monien kansojen isän. “Sinun nimesi on 
nyt Aabraham, koska minä olen tehnyt sinusta monien 
isän.” Tämän jälkeen sen hetkisillä fyysisillä olosuhteilla 
ei ollut enää mitään merkitystä. Aabraham kieltäytyi 
katsomasta omaan ikääntyneeseen kehoonsa tai 
Saaran kuolleeseen kohtuun, vaan sen sijaan hän alkoi 
tunnustamaan sitä, mitä Jumala oli sanonut hänestä. 

Vain sillä Sanalla, jonka Hän antaa sinulle, on 
merkitystä; se on sinun voittosi. Lue Roomalaiskirjeestä 
4:19-20 (KJV). Siinä sanotaan, “Hän ei ollut uskossaan 
heikko, eikä pitänyt omaa kehoaan nyt kuolleena, 
vaikka hän oli jo satavuotias, eikä Saaran kohtua 
kuollettuneena: hän ei ollut epäuskoinen Jumalan 
lupauksen suhteen, vaan hän pysyi vahvana uskossaan, 
antaen kunnian Jumalalle.” Näin se toimii: kun Jumala 
sanoo jotain, sinä vastaat siihen tunnustamalla sitä samaa 
asiaa. Näin se Sana, jonka Hän antaa sinulle, tulee myös 
todelliseksi; se kestää ja hallitsee sinun elämässäsi ja 
kaikissa olosuhteissasi. Halleluja!

Sanan kautta henkeni on valaistunut. Minulla 
on näkökykyä Kuningaskunnan mysteereihin ja 
salaisuuksiin. Olen voittamaton, koska Jumalan Sana 
on elämäni, ja se saa minussa aikaan sitä, mistä se 
puhuukin. Jumalan Sana on tehnyt minusta vahvan ja 
tänään minä hallitsen ja voitan kaikkien olosuhteiden 
ylitse, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Jumalan Sanassa ei ole kyse sinua koskevista 
lupauksista; kyse on lausutuista faktoista. 

Kristuksessa olevalle uudelle luomukselle ei ole enää 
mitään lupauksia, jotka odottaisivat vielä täyttymystään. 
Mikä on lupaus? Se on julistus siitä, että joku aikoo 
tehdä jonkin tietyn asian. Tämä antaa lupauksen 
saajalle oikeuden odottaa ja vaatia kyseisen asian 
toteutusta. 

Uudessa Testamentissa ei ole yhtäkään kohtaa, 
jossa sanottaisiin, että Jumala tulee parantamaan sinut 
tai että sinun tulisi rukoilla sitä, että Hän parantaisi sinut, 
koska Hän teki sen jo Kristuksessa! Kristus Jeesus on 
kaikkien Jumalan lupausten täyttymys. 

Me emme odota enää yhdenkään lupauksen 
täyttymistä. Meillä on, ja me elämme Hänen Sanansa 
totuudessa NYT. Ei ole siis mitään tarvetta sanoa, 
“Oi Herra, sinä lupasit parantaa minut” tai “Herra, 
sinä lupasit vapauttaa minut.” Jos joku sanoo näin, se 
kertoo vain siitä, että hän on joko välinpitämätön tai 
täysin ymmärtämätön sen suhteen, mitä Kristus tuli 

KAIKKI HÄNEN SIUNAUKSET OVAT JO 
TÄYTETYT 

Sillä kaikki Jumalan lupaukset 
ovat tulleet täytetyiksi hänessä. 

Siksi me sanomme “Aamen,” kun 
me annamme kunnian Jumalalle 

Kristuksen kautta
 (2. Korinttolaiskirje 1:20 NLT).

tiistai 2
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 23 & 2. Mooses 24-25

Matteus 12:1-9 & 1. Mooses 33

2. Pietari 1:3-4; 1. Korinttolaiskirje 3:21-22

todella tekemään. Kristus tuli täyttämään kaikki Jumalan 
lupaukset. Hän on Jumalan siunaus sinulle. 

Kristitylle hyvä terveys ei ole lupaus, menestys 
ei ole lupaus, syntien lunastus ei ole lupaus, 
vanhurskauttaminen ei ole lupaus, pyhitys ei ole lupaus 
eikä vanhurskaus ole lupaus. Kaikki nämä ovat Jumalan 
siunauksia, jotka ovat jo sinulle vapaasti annettuina 
Kristuksessa. 

Raamattu sanoo, “Koska hänen jumalallinen 
voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään 
ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa 
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan 
ja täydellisyydellään” (2. Pietari 1:3). Lopeta siis 
kamppaileminen ja nauti elämästäsi Kristuksessa. 

Minä omistan kaiken sen, mitä Jumala omistaa, 
koska minä olen Jumalan perillinen ja Kristuksen 
kanssaperillinen. Evankeliumin täydet siunaukset 
on tehty mahdollisiksi ja saatavilla oleviksi minulle 
Kristuksessa. Jumala on siunannut minua kaikilla 
siunauksilla hengellisessä ulottuvuudessa. Vauraus, 
voitto, menestys, ilo, rauha ja aivan jokainen 
Kuningaskunnan siunaus on nyt minun! Ylistys 
Jumalalle!

TUNNUSTUS
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keskiviikko 3
HALLITSEMME JEESUKSEN 

KRISTUKSEN KAUTTA
Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen 
tähden kuolema on hallinnut yhden 
kautta, niin paljoa enemmän ne, 
jotka saavat armon ja vanhurskauden 
lahjan runsauden, tulevat elämässä 
hallitsemaan yhden, Jeesuksen 

Kristuksen, kautta
 (Roomalaiskirje 5:17).

Avausjakeen alleviivattu sana “kautta” on 
suomennos kreikankielisestä sanasta “dia”, 

joka tarkoittaa “jonkin kautta, avulla”; meidän on 
tarkoitus hallita tässä elämässä Jeesuksen Kristuksen 
kautta. Tuhatvuotisessa valtakunnassa me emme 
tule hallitsemaan enää Hänen kauttaan, vaan Hänen 
KANSSAAN. Me tulemme myös hallitsemaan Hänen 
kanssaan Uudessa Taivaassa ja Uudessa Maassa.
Raamattu sanoo, että he “...hallitsevat Kristuksen 
kanssa tuhat vuotta” (Ilmestyskirja 20:6). 2. kirje 
Timoteus 2:12 sanoo, “jos kärsimme yhdessä, saamme 
hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on 
hänkin kieltävä meidät.” Mutta tämä kaikki tapahtuu 
vasta tulevaisuudessa. Me hallitsemme NYT Hänen 
kauttaan tässä elämässä. Halleluja!

Vaella tässä tietoisuudessa. Muista se, mitä Sana 
sanoo Roomalaiskirjeessä 6:4: “Niin olemme siis 
yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta 
kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista 
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin 
uudessa elämässä vaeltaman.” Tämä uusi elämä on 
kuningasten elämää. Ilmestyskirja 5:10 sanoo, että 
Hän on tehnyt meistä kuninkaita ja pappeja, ja että 
me hallitsemme täällä maan päällä. 

Sinä olet uusi persoonallisuus, jolla on kuninkaalliset 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 12:10-21 & 1. Mooses 34

Roomalaiskirje 5:17 AMPC; Ilmestyskirja 5:9-10

Olen saanut armon hallita tässä elämässä 
vanhurskauden kautta. Kun teen uskonjulistuksia, 
ne tapahtuvat, koska minä toimin Kristuksen 
auktoriteetissa ja sen kautta. Minä kieltäydyn 
sairauksista, epäonnistumisista, tappiosta ja 
kuolemasta. Hylkään kaiken sen, mikä ei ole 
Jumalasta ja hyväksyn vain ne asiat, jotka ovat linjassa 
Hänen täydellisen tahtonsa kanssa minua koskien. 
Halleluja!

TUNNUSTUS

arvot ja mentaliteetti. Katso maailmaa erilaisella 
tavalla; katso voiton ja hallinnan perspektiivistä käsin. 
Amplified-Raamatunkäännös avausjakeestamme 
sanoo, että me tulemme hallitsemaan kuninkaina 
elämän ulottuvuudessa. Sinä olet kuningas, joten 
hallitse myös sen mukaisesti!

Hallitse sanoilla, koska niin kuninkaat toimivat. 
Raamattu sanoo, “Siellä missä kuninkaan sana on, 
siellä on voima….” (Saarnaaja 8:4 KJV). Harjoita 
hallintavaltaa sanojen kautta. Anna komentoja 
Saatanalle ja tämän maailman voimille, ja ne tulevat 
kuulemaan ja tottelemaan sinua, koska sinä toimit 
Kristuksen hallintavallassa ja sen kautta.

Sinä voit ohjata tapahtumien kulkua ja muuttaa 
olosuhteita omasta huoneestasi käsin. Tästä syystä 
sinun ei tulisi koskaan antaa minkään horjuttaa itseäsi. 
Riippumatta siitä, minkälaisessa tilanteessa olet, sinä 
voit saada sen muuttumaan ja linjautumaan samaan 
linjaan Jumalan tahdon kanssa uskontäyteisten sanojesi 
kautta. Kunnia Jumalalle!
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Yksi niistä Raamatunpaikoista, joita monet 
ymmärtävät ja lainaavat väärin Pyhän Hengen 

vastaanottamiseen liittyen, on Luukkaan evankeliumin 
jae 11:13. Tässä Sananpaikassa Jeesus sanoi, “Jos siis 
te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä 
lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä 
antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!” 
Tässä kohtaa Hän ei kuitenkaan puhunut kristityille, 
vaan vanhan liiton alla oleville ihmisille.

Kuka tahansa heistä olisi voinut vastaanottaa 
Pyhän Hengen, jos he olisivat vain pyytäneet. Mutta 
valitettavasti suurin osa heistä ei koskaan vastaanottanut 
Häntä, koska he eivät pyytäneet: Jeesus sanoi, että 
pyytäkää, niin teille annetaan (Luukas 11:9). Mutta sen 
jälkeen, kun Uusi Testamentti alkoi, kun Jeesus Kristus 
nousi kuolleista, Sana ei ole koskaan kehottanut ketään 
pyytämään Pyhää Henkeä. Meille kyllä kerrotaan siitä, 
miten apostolit palvelivat Pyhässä Hengessä ihmisiä. 
He “rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän 
Hengen” (Apostolien teot 8:15), ja jotkut vastaanottivat 
Hänet ilman rukoustakin (Apostolien teot 10:44-46).

On itse asiassa täysin turhaa pyytää Pyhää 
Henkeä Jumalalta, koska Pyhä Henki on yksi Jumalan 
tärkeimmistä lahjoista — jokaiselle ihmiselle. Kuka 
tahansa voi vastaanottaa Pyhän Hengen yksinkertaisesti 
vain päättämällä olla kuuliainen, kun Hän kutsuu 

PYHÄ HENKI — ISÄN SIUNAUS

Ja me olemme kaiken tämän todistajat, 
niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala 

on antanut niille, jotka häntä tottelevat 
(Apostolien teot 5:32).

torstai 4
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 24:36-51 & 2. Mooses 28

Matteus 12:22-30 & 1. Mooses 35

Apostolien teot 19:6-7; Johannes 6:63 AMPC; Joel 2:28-29

uskomaan Evankeliumiin. Hän sanoi Apostolien teoissa 
2:17, “Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo 
Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan 
päälle.” Lue myös Apostolien teot 5:32, Heprealaiskirje 
5:9 ja Roomalaiskirje 2:8.

Huomaa, että Hän ei sanonut, “Kaikkien kristittyjen 
päälle...” Tämä on Isän siunaus. Ja se on jo annettu. 
Ilman Pyhää Henkeä sinä et voi elää kristityn elämää. 
Jumala tahtoo, että sinä vaellat Hengen täyteydessä 
ja elät vanhurskaasti ja voitokkaasti tässä nykyisessä 
maailmassa. 

Jos sinä et ole vielä vastaanottanut Pyhää Henkeä 
uudestisyntymisesi jälkeen, Galatalaiskirje 3:14 , “...
me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.” 
Sano vain yksinkertaisesti, “Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä, minä avaan sydämeni nyt ja vastaanotan 
Pyhän Hengen.” Vastaanota sitten Pyhä Henki uskon 
kautta, yhtä yksinkertaisesti kuin vastaanotit Kristuksen. 
Kiittäessäsi Häntä, voit täyttyä Hengellä jopa juuri nyt 
ja alkaa puhumaan kielillä ja profetoimaan. Kunnia 
Jumalalle!

Minä elän poikkeuksellista erinomaisuuden ja 
yliluonnollisuuden elämää, koska minä olen 
täytettynä Pyhällä Hengellä, joka johtaa ja ohjaa 
askeliani voitossa, kirkkaudessa, hallintavallassa ja 
voimassa. Hän siunaa tätä maailmaa minun kauttani, 
koska Hän on tehnyt minusta elämänantajan ja 
siunauksien lähteen. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
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Moni on perustanut elämänsä Jumalan Sanan 
sijasta erilaisiin ihmisten laatimiin teorioihin, 

oletuksiin ja virheellisiin tietoihin. Tähän maailmaan 
tai mihinkään, mitä siinä on, ei ole luottamista, mutta 
Sanaan voit luottaa. Se ei koskaan petä eikä muutu. 
Sana on iankaikkista ja sen täytyy olla sen tiedon lähde, 
jonka pohjalta elät.

Internet, josta moni etsii tietoa, on korruptoitunut ja 
valheelliseen tietoon kietoutunut, varastaakseen sinulta 
uskosi Raamatun Sanaan ja Jeesukseen Kristukseen. 
He kirjoittavat Raamatun vastaisesti, vastoin Jeesuksen 
sanoja ja vastoin sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. He 
väittävät löytäneensä ristiriitoja Raamatusta, joita täytyy 
uudelleen tarkastella. Nämä ovat harhaanjohtavia ja 
pettäviä mielipiteitä, joista puuttuu Pyhä Henki! 

Raamattu on ainoa luotettava materiaali täällä 
maan päällä. Kun seisot Herran edessä, ei Hän 
tule kysymään sinulta, mitä historian opettajasi 
tai professorisi opetti sinulle. Hän tulee kysymään 
Sanastaan, sillä siinä oleva tieto oli Jumalan inspiroimaa. 

Avausjakeemme kuvailee Sanan palvelutyötä, 
joka antaa elämällesi suunnan. Riippumatta siitä, mitä 

RAKENNA ELÄMÄSI TOTUUDEN 
VARAAN

perjantai 5

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

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 12:31-38 & 1. Mooses 36

2. Timoteus 3:14-17; Johannes 14:26; Johannes 17:17

saatat kuulla tai lukea, seuraa ainoastaan Sanasta 
tulevaa ohjausta ja suuntaa. Rakenna elämäsi Jumalan 
totuuden varaan.

Rakas Isä, kiitos, että olet antanut meille Raamatun 
kirjoitukset lahjaksi. Tänään avaan sydämeni ja 
mieleni Sanasi ohjaukseen antautumalla mahtavalle 
Pyhän Hengen voimalle. Kun opiskelen Sanaa 
hengellisessä ymmärryksessä, saan syvällisempää 
näkökykyä menneeseen, tämänhetkisiin tilanteisiin 
ja tulevaan suunnitelmaasi ja tarkoitukseesi, joka 
sinulla on Seurakunnalle, minulle ja koko maailmalle. 
Olen tullut vahvistetuksi ja siirretyksi seuraavan tason 
menestykseen, voittoon ja vaurauteen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 6

Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 16:18, 
“He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne 

tulevat terveiksi”, siitä syystä, että kätesi eivät ole 
tavanomaiset, vaan ne ovat Jeesuksen kädet. Tämän 
voimme lukea avausjakeestamme: “Ettekö tiedä, että 
teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä?” Jalkasi 
ovat Kristuksen jalat. Silmäsi ovat Kristuksen silmät. 
Hän kävelee, puhuu, näkee ja siunaa sinun kauttasi. 
Halleluja!

 Olen usein miettinyt, että ymmärtävätkö kristityt 
heidän sanojensa merkitystä ja sitä voimaa, joka 
totuuden tunnustamisessa on, kun he laulavat: “Käteni 
ovat siunatut….” Syy sille, että kätesi ovat siunatut, 
on se, että ne ovat Jeesuksen kädet ja Hän on tehnyt 
sinusta siunauksen. Joten kätesi toimivat jatkeena 
sinusta (siunauksesta), sillä sinä toimit Kristuksen 
laajennuksena. Halleluja!

 Näin ollen opi käyttämään käsiäsi. Niistä virtaa 
voiton voimaa. Kun nostat ja kohotat kätesi rukouksessa 
tai ylistyksessä, niistä vapautuu ylitsevuotavaisesti 

KÄTESI OVAT SIUNATUT 
Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne 

ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis 
Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton 

jäseniksi? Pois se! 
(1. Korinttolaiskirje 6:15).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 25:31-46 & 2. Mooses 31

Matteus 12:39-50 & 1. Mooses 37

2. Mooses 17:11-13; Luukas 4:40-41; Markus 16:17-18

jumalallista voimaa. Samainen asia tapahtuu, kun 
ojennat kätesi jonkin tilanteen puoleen, johon tahdot 
muutosta tai jonkun henkilön tai asian puoleen, jota 
haluat siunata.

 Jos kodissasi on esimerkiksi jotain vaurioitunutta 
tai elämässäsi on jokin tilanne, mihin haluat muutoksen, 
voit muuttaa omalla suullasi ja käsilläsi mitä vain! 
Raamattu kertoo meille, että apostolien kätten kautta 
tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä 
(Apostolien teot 5:12).

 Kun kohotat kätesi, toiveet tulevat täytetyiksi, 
taakat poistuvat, sairaudet ja taudit paranevat ja 
kohtalot muuttuvat Pyhän Hengen voimasta. Käytä 
käsiäsi tänään uskossa ja näe, kuinka ihmeitä tapahtuu.

Rakas Isä, kiitos voimastasi, joka on minussa. Olet 
täyttänyt minut jumalallisella kyvykkyydellä, jonka 
avulla voin parantaa, vapauttaa, poistaa taakkoja ja 
saada ihmisiä menestymään! Olen ratkaisu omalle 
maailmalleni! Kiitos armosi työstä minussa, jonka 
vuoksi voin siunata ja nostaa muita ylös, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Ainoa asia, jonka me kristityt tulemme 
vastaanottamaan vielä täällä maan päällä 

ollessamme, on lunastus — fyysisen kehomme 
muodonmuutos ja kirkastuminen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että me tulemme pukeutumaan uuteen kehoon, 
joka on lähtöisin taivaasta, ja Raamattu kertoo 
meille täsmällisesti, milloin tämä tulee tapahtumaan. 
Raamattu sanoo, “yhtäkkiä, silmänräpäyksessä...
me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää 
pukeutuman katoamattomuuteen” (1. Korinttolaiskirje 
15:52-53).

Me kannamme kuitenkin jo nyt tällä hetkellä tässä 
maallisessa majassamme Kristuksen kirkkautta. Paavali 
kutsui tätä aarteeksi. Hän sanoi, “Mutta tämä aarre 
on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri 
voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä” 
(2. Korinttolaiskirje 4:6). Jumalan valo on sinussa, 
sinun hengessäsi. Sinä kannat sisälläsi Kristuksen 
täydellisyyttä. Halleluja!

Raamattu sanoo,  “Sillä Jumala, joka sanoi: 
Loistakoon valo pimeydestä”, on se, joka loisti 
sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, 
sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, 
levittäisi valoansa” (2. Korinttolaiskirje 4:6). Sinä olet 

KANNAT KIRKKAUTTA SISÄLLÄSI

Kun Herra rakentaa Siionin, hän ilmestyy 
kirkkaudessaan. Tämä kirjoitettakoon 

tulevalle sukupolvelle…
 (Psalmi 102:16,18 KJV). 

sunnuntai 7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 13:1-9 & 1. Mooses 38

Johannes 17:22; 2. Korinttolaiskirje 3:18; Jesaja 60:1-2

todellakin Jumalan elävä temppeli! Kristus on elossa 
sinussa. Miksi tämä on niin tärkeää?

Siksi, koska Seurakunta on kasvanut vauva-tasolta 
eteenpäin: me olemme kasvaneet täysi-ikäisyyteen! 
Luimme avausjakeestamme, että kun Herra rakentaa 
Siionin, Hän ilmestyy kirkkaudessaan; ja tämä 
kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle. Me olemme 
tämä viimeinen sukupolvi. Olemme se sukupolvi, 
joka on kutsuttuna tuomaan esiin Hänen kirkkauttaan 
täällä maan päällä. Koko luomakunta on odottanut 
tätä. Roomalaiskirje 8:19 (KJV), “Sillä luomakunnan 
harras ikävöitseminen odottaa Jumalan poikien 
ilmestymistä.” Me hallitsemme. Olemme ottaneet 
oman hallintavallan paikkamme ja teemme vaikutusta 
omaan maailmaamme Jumalan kirkkaudella.

Kun mietiskelen Jumalan Sanaa, tulen jatkuvasti 
muutetuksi. Minä en ainoastaan vaella Jumalan 
kirkkaudessa, vaan minä olen Jumalan kirkkaus! 
Tänään teen vaikutusta omaan maailmaani tällä 
kirkkaudella, muutan toivottomia tilanteita ja jatkan 
loistamista aina vaan entistä kirkkaammin tämän 
pimeän maailman keskellä. Olen täysin voittamaton! 
Halleluja!

TUNNUSTUS
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On olemassa ihmisiä, jotka tekevät kaikenlaisia 
rituaaleja sen toivossa, että voisivat vastaanottaa 

syntien sovituksen. Jotkut jopa viiltelevät syviä haavoja 
itseensä siinä toivossa, että voisivat näin maksaa 
synneistänsä omalla verellänsä ja kärsimyksellänsä. Mutta 
kaikki tämä on täysin turhaa. Jos tämä kuvastaa matkaasi 
tai kokemuksiasi elämässäsi, pysähdy polullasi! Lopeta 
kamppaileminen! Jeesus on jo maksanut sinusta.

Raamattu sanoo, että Hänet asetettiin sovitusuhriksi 
sinun synneistäsi. Avausjakeessamme oleva sana 
“sovitusuhriksi” on kreikaksi “hilasterion” ja se tarkoittaa 
“Armoistuinta”. Vanhassa Testamentissa Armoistuin 
oli Jumalan Arkin peite. Jumala tapasi siellä ylipappien 
kanssa ja Hänen läsnäolonsa oli Armoistuimella. 

Mutta tänä päivänä Jumalan armon paikka meille on 
Jeesus Kristus; Hän on Armoistuin, sovituksen välittäjä. 
Jeesus tuli sitä varten, että Jumala voisi osoittaa omaa 
vanhurskauttaan vapauttamalla syntiset. Sinulla on 
pysyvä Armoistuin — Jeesus Kristus! Tämä eroaa siitä 
armoistuimesta, mihin ylipappi meni vuosittain Vanhassa 
Testamentissa. 

Vanhassa Testamentissa ylipappi uhrasi uhrilampaan 

SINULLA ON PYSYVÄ ARMOISTUIN
H ä n e t  J u m a l a  o n  a s e t t a n u t 
sovi tusuhriks i ,  hänen verensä 
t u o  s o v i t u k s e n  u s k o s s a 
vastaanotettavaksi. Näin Jumala 
on osoittanut vanhurskautensa. 
Pitkämielisyydessään hän jätt i 
menneen ajan synnit rankaisematta 

(Roomalaiskirje 3:25).

maanantai 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 13:10-23 & 1. Mooses 39

Heprealaiskirje 10:11-14; Galatalaiskirje 4:4-5; 
Roomalaiskirje 4:25

ja tunnusti kansan synnit syntipukin päälle. Mutta 
seuraavana vuonna heidän syntinsä muistettiin jälleen. 
Sillä ei menneitä syntejä voitu pyyhkiä pois. Raamattu 
sanoo: “Mutta niissä on jokavuotinen muistutus 
synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja 
kauristen veri voi ottaa pois syntejä” (Heprealaiskirje 
10:3-4).

Mutta Paavali julisti sanoen: “Olkoon siis teille 
tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan 
teille syntien anteeksiantamus ja että jokainen, joka 
uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, 
mistä te ette voineet Mooses lain kautta vanhurskaiksi 
tulla” (Apostolien teot 13:38-39). Hän uhrasi Jumalalle 
täydellisen uhrin, joka oli iankaikkinen uhri, jotta syntejä 
ei tarvitsisi enää koskaan muistella. Tämä on Jeesuksen 
Kristuksen Evankeliumi. Vastaanota se itsellesi ja kerro 
siitä kaikille omassa maailmassasi. Ylistys Jumalalle! 

Minut on vanhurskautettu ja julistettu vanhurskaaksi 
Jeesuksen Kristuksen armon ja Hänen veressään 
olevan lunastuksen kautta! Hän on Armoistuimeni! 
Vanhurskaus on annettu osakseni, koska minä olen 
syntynyt Kristukseen ja Hänen armoonsa. Minut 
on julistettu “syyttömäksi”, koska Jeesus kuoli 
rikkomusteni tähden ja Hänet herätettiin kuolleista 
vapautukseni vuoksi. Siunattu olkoon Hänen 
Nimensä ikuisesti!

TUNNUSTUS
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On täysin mahdotonta elää todellista kristityn 
elämää ilman Pyhää Henkeä. Itse asiassa 

sellaista elämää ei voi edes kutsua kristityn elämäksi. 
Pyhä Henki on kristinuskon kirkkaus. Sinä et voi tuntea 
Jumalaa tai rakastaa Jeesusta ilman Pyhää Henkeä. 
Sellaiset kristityt, joilla ei ole Pyhää Henkeä, ovat 
alttiina Saatanalle; hänen hyökkäyksille, juonille ja 
manipulaatiolle. 

Matteuksen evankeliumissa 12:43-44 Jeesus kertoi 
meille jotain todella valaisevaa, joka tavallaan kuvailee 
hyvin sellaisen henkilön tilaa, jolla ei ole Pyhää Henkeä. 
Hän sanoi, “Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, 
kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. 
Silloin se sanoo: ‘Minä palaan huoneeseeni, josta 
lähdin’. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja 
lakaistuna ja kaunistettuna.”

Jos joku on uudestisyntynyt, mutta hän ei ole 
vastaanottanut Pyhää Henkeä, hänen “henkensä” on 
lakaistu ja kaunistettu, mutta tyhjä! Joten näin ollen 
hän lankeaa helposti kiusauksiin ja syntiin. Hän ei 
pysty hallitsemaan lihallisia mielihalujaan tai pitämään 

PYHÄ HENKI: KRISTINUSKON 
KIRKKAUS

Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan 
Hengen, jos kerran Jumalan Henki 

teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen 
Henkeä, se ei ole hänen omansa 

(Roomalaiskirje 8:9).

tiistai  9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 13:24-33 & 1. Mooses 40

Apostolien teot 19:2-6; Johannes 14:16-17

itseään pois pahuudesta. Ainoastaan Pyhän Hengen 
kautta voimme kuolettaa oman kehomme lihalliset 
mielihalut: “Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää 
teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte 
ruumiin teot, niin saatte elää” (Roomalaiskirje 8:13).

Ilman Pyhää Henkeä sinulla ei voi olla Kristuksen 
luonnetta. Jeesus tarvitsi Pyhää Henkeä. Apostolit 
tarvitsivat myös Pyhää Henkeä. Elämä ilman Pyhää 
Henkeä on täysin tyhjää. Jos sinä et ole vielä 
vastaanottanut Pyhää Henkeä, voit tehdä sen juuri nyt. 
Sano näin, “Siunattu Pyhä Henki, minä vastaanotan 
sinut sydämeeni juuri nyt Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä.” Ja anna sitten Jumalan Hengen täyttää itsesi. 
Aamen.

Kallisarvoinen Pyhä Henki, olen todella kiitollinen 
tästä etuoikeudesta, että saan olla yhdessä kanssasi. 
Olet asettanut minut elämässäni kulkemaan jatkuvan 
etenemisen, loppumattoman menestyksen ja 
jatkuvien voittojen polkua pitkin. Sinä olet saanut 
elämäni tuottamaan hedelmää ja tuloksia, ja olet 
tehnyt uskonvaelluksestani kauniin ja ilontäyteisen. 
Rukoilen kaikkien niiden puolesta, jotka eivät vielä 
tunne sinua, että he ymmärtäisivät sen, miten paljon 
he tarvitsevat sinun elintärkeää palvelutyötäsi heidän 
elämissään, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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keskiviikko 10

Kun sanomme o levamme k r i s t i t t y j ä , 
emme tarkoita vain sitä, että palvomme 

Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Johanneksen 
evankeliumissa 15:5 Jeesus sanoi, “Minä olen viinipuu, 
te olette oksat. Minä olen teissä ja te olette minussa.” 
Tämä on molemminpuolista! Tämä on todellista 
Jumalalle ja sen täytyy olla myös todellista sinulle. 
Et ole tavanomainen ihminen. Se elämä, jonka olet 
vastaanottanut Kristuksessa, ei voi tulla sairauden, 
taudin tai raihnaisuuden tuhoamaksi. 

 Vuosia sitten jaoin eräästä hyvin tärkeästä 
aiheesta: “Pyhän Hengen vaikutus ihmiskehossa.” 
Pyhän Hengen läsnäolo vaikuttaa ihmiskehoon. Kun 
Pyhä Henki on sinussa, se vaikuttaa kirjaimellisesti 
kehoosi. Kolossalaiskirje 1:27 sanoo: “...Kristus teissä, 
kirkkauden toivo.” Sitten Roomalaiskirjeessä 8:10 
kerrotaan, mitä siitä seuraa, kun Kristus on sinussa. 
Se sanoo: ”Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis 
tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä 
vanhurskauden tähden.”

 Hän haluaa sinun ymmärtävän, että Kristus sinussa 
ei ole vain jokin uskonnollinen lausahdus. Se ei ole 

KYKENEMÄTÖN SAIRASTUMAAN

Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka 
herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, 
niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen 
Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän 
kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, 
joka asuu teissä (Roomalaiskirje 8:11).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 13:34-43 & 1. Mooses 41

Luukas 10:19; Jesaja 33:24; Sananlaskut 4:20-22

vain jokin merkityksetön lausahdus. Nyt kun Kristus 
on sinussa, kehosi ei ole enää veren ylläpitämänä, 
vaan sen elinvoimana toimii Pyhä Henki! Sinä olet 
kykenemätön sairastumaan tai altistumaan taudeille 
ja heikkouksille. Usein monet ihmisten sairastamista 
infektioista vaikuttavat vereen; se johtuu veren 
elämää antavasta voimasta ihmiskehossa. Mutta 
uudestisyntyneenä kehosi ei ole enää riippuvainen 
verestä pysyäkseen elossa. Kehosi elää nyt Hengen 
kautta. Lue avausjakeemme uudelleen ja huomaa, kuka 
olet ja mitä sinulla on Kristuksessa!

Nyt, kun olet uudestisyntynyt ja olet vastaanottanut 
Pyhän Hengen, sinun ei tulisi enää koskaan olla sairaana 
elämässäsi! Kieltäydy antamasta kehoasi yhdellekään 
sairaudelle. Ota hallintavalta kehostasi ja hallitse sitä 
Jumalan Sanalla!

Jeesus on pitänyt huolta siitä, että yksikään sairaus 
ei tule enää minun osakseni. Siksi vahvistan suussani 
olevalla Jumalan Sanalla tämän voiton elämääni! 
Olen immuuni kaikenlaisille sairauksille, taudeille 
ja heikkouksille, sillä minulla on Jumalan elämä ja 
luonto itsessäni. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Apostoli Johannes antoi meille ilmestyksen 
lihaksi tulleesta Sanasta. Hän kuvailee, kuinka 

Hän (Sana) oli maailmassa, mutta maailma ei tuntenut 
Häntä. Hän julistaa yksiselitteisesti sen, kuinka Jumalan 
Sana on elämä: tämä elämä on ihmisten valo!

Viidennessä jakeessa hän jatkaa, “Valo loistaa 
pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.” 
Sanat “ei saanut sitä valtaansa”, perustuvat tässä 
kreikankieliseen sanaan “katalambanō”, joka tarkoittaa 
haltuun ottamista, saavuttamista tai jonkin asian 
voittamista. Valo loistaa siis pimeydessä eikä pimeys 
voinut käydä käsiksi sen voimaan; se ei voinut voittaa 
tai ottaa sitä omaan haltuunsa.

Pimeys ei kyennyt pääsemään voitolle tai 
ottamaan valojen salaisuutta omaan hallintaansa. Sillä 
ei ole ollut mitään valtaa eikä voimaa valon ylitse, eikä 
ole vieläkään! Oletko koskaan laittanut valoja päälle 
niin, että pimeys olisi ollut niin sankkaa, että kaikki 
valo olisi vain häipynyt huoneesta? Sitä ei tule koskaan 
tapahtumaan! Riippumatta siitä, miten sankkaa pimeys 
on, se ei voi koskaan päihittää valoa. Vaikka tämä valo 
olisi aivan pieni tai kuin lepattava kynttilänliekki, on 
pimeyden silti väistyttävä sen tieltä.

Tämän tulisi auttaa sinua ymmärtämään paremmin 
sitä, kuka sinä olet, näiden Jeesuksen sanojen 

VALOJEN SALAISUUS

Valo loistaa pimeydessä, pimeys 
ei ole saanut sitä valtaansa 

(Johanneksen evankeliumi 1:5).

torstai 11
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 27:27-44 & 2. Mooses 40

Matteus 13:44-52 & 1. Mooses 42

Matteus 5:16; Efesolaiskirje 5:13

perusteella: “Te olette maailman valo…”  (Matteus 
5:14). Hän puhui tässä sinun kutsumuksestasi kristittynä, 
ja sinun tulee tulla tietoiseksi tästä totuudesta. Sinut 
on kutsuttu valaisemaan sinun maailmassasi ja 
vaikutuspiirissäsi vallitsevaa pimeyttä: sinä olet tämä 
valo, jota pimeys ei voi saada valtaansa!

Ehkäpä sinä olet opiskelija, järjestyksenvalvoja, 
asianajaja, pankkivirkailija, lääkäri tai tiedemies: sinä 
olet oman työyhteisösi valo. Mikäli jonkin asian 
ympärillä on paljon pimeyttä, niin sinä olet se, jonka 
tulisi tuoda vastauksia siihen tilanteeseen. Sinä olet 
oman toimialasi valo, sinut on kyllästetty yliluonnollisilla 
ideoilla ja kaikella sillä tarvittavalla älykkyydellä, mitä 
tarvitset ratkaisujen tuomiseen.

Valaise omaa maailmaasi tänään: “Anna valosi 
loistaa ihmisten edessä niin, että he näkevät sinun 
moraalisen erinomaisuutesi ja ylistettävät, jalot ja 
hyvät tekosi, ja jotta he kunnioittavat ja ylistävät sinun 
Isääsi, Joka on taivaassa” (Matteus 5:16 AMPC).

Kaikkialla missä olen ja kaikessa siinä, mitä teen, 
minun valoni loistaa niin suurella intensiteetillä, 
että koko maailma näkee sen. Tuon avoimesti 
esiin Jumalan kirkkauden omassa maailmassani 
hajottaen, häätäen ja syrjäyttäen kaiken pimeyden 
ja kaikenlaiset pimeyden työt, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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Klassinen Amplified-Raamatunkäännös yllä 
olevasta avausjakeesta antaa paljon painoarvoa 

sinnikkäälle rukoukselle: “...Vanhurskaan harras 
(sydämellinen, jatkuva) rukous tuo valtavan voiman 
käytettävissä olevaksi [dynaamisesti toimivan voiman].” 
Sana “jatkuva” on selkeä merkki siitä, että rukouksessa 
tulee olla sinnikkyyttä! Et vain mutise paria sanaa ja 
sano sitten, että “ongelma on ratkaistu ja taputeltu”, 
sen sijaan jatkat puskemista, kunnes tunnet hengessäsi 
voitonmerkin.

Katsotaanpa Mestarin esimerkkiä. Erään tietyn 
tapahtuman yhteydessä Hän otti mukaansa kolme 
läheisintä opetuslastaan, Pietari, Jaakob ja Johanneksen, 
ja meni heidän kanssaan rukoilemaan Getsemanen 
puutarhaan. Matteuksen evankeliumissa 26:39 
kerrotaan, “Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi 
kasvoilleen maahan ja rukoili: “Isä, jos se on 
mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. 
Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.” 

Luukas paljastaa Hengen kautta, “Suuressa 
tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että 
hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin” 
(Luukas 22:44). Jeesus oli todella tosissaan  ja Hän 
rukoili valtavalla intensiteetillä. Tämä rukous ei ollut 
mikään tavallinen kahden minuutin rukous! Huomaa, 
kuinka Hän nuhteli opetuslapsiaan heidän heikkoudesta 
ja kykenemättömyydestä valvoa (rukoilla) tunnin verran 
Hänen kanssaan (Matteus 26:40).

RUKOILE SINNIKKÄÄSTI

... vanhurskaan rukous voi paljon, 
kun se on harras

 (Jaakob kirje 5:16).

perjantai 12
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 13:53-58 & 1. Mooses 43

1. Timoteus 2:8; Luukas 18:1-5

Herra rukoili todella sinnikkäästi, sillä Hän tiesi, 
mitä oli pelissä. Asia, jota Hän rukoili, oli Hänen 
ulottumattomissaan; Hänen oli määrä joutua eroon 
Isästään. Mutta tämä kaikki koski menneiden, nykyisten 
ja tulevien sukupolvien pelastumista. Hän suuntasi 
katseensa iankaikkisuuteen, kaikkiin niihin, jotka olivat jo 
jättäneet tämän maailman, niihin, jotka elivät sillä hetkellä 
ja kaikkiin heihin, jotka olivat vasta tulossa maailmaan!  
Joten Hän rukoili ja Hän pysyi periksiantamattomana 
rukouksessa.

Tämä on nyt sitä, mitä meiltä jokaiselta vaaditaan 
tänään: panokset ovat korkeammat kuin koskaan 
aikaisemmin. Käynnissä on taistelu ihmisten sieluista, 
minkä takia meidän tulee rukoilla palavasti heidän 
pelastumisensa puolesta. Meidän tulee rukoilla ja 
kääntää heidän elämiensä suunnat aina niin kauan, 
kunnes viimeinen sielu, jonka on määrä pelastua Herran 
Valtakuntaan ennen Seurakunnan ylöstempausta, on 
tullut voitetuksi.

Rakas Isä, kiitos, että autat minua luomaan vahvan 
ja menestyksekkään rukouselämän Pyhän Henkesi 
kautta. Jopa juuri tällä hetkellä minä rukoilen 
suuren ja mahtavan sielujen sadonkorjuun puolesta; 
sinun kunniasi peittää tänään koko maailman ja ne 
toistaiseksi pelastumattomat sielut tulevat tänään 
suuresti vaikutetuiksi Evankeliumin totuuksilla ja 
he kääntyvät pimeydestä valoon, Jumalan poikien 
loisteliaaseen vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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lauantai 13

Monet eivät ymmärrä sydäntäkoskettavien, 
jatkuvien rukousten merkitystä. He julistavat 

asioita jo ennen kuin ovat ehtineet viettää laatuaikaa 
rukouksessa ja ihmettelevät sitten, miksi heidän 
julistuksensa eivät tuota tulosta. Sinun tulee oppia 
ensin, kuinka tuot voiman saataville olevaksi!

Kun sinä olet ensin rukoillut ja näin saanut aikaan 
tarvittavan voiman, tulevat ne tahtomasi muutokset 
esiin rukouksia seuraavien uskontunnustusten kautta. 
Lue 1. Kuninkaiden kirja kirjasta 17-18 kertomus 
Eliasta, joka rukoili kuivuuden esiin. Sadetta ei 
tullut, ei yhtä ainoaa pisaraa kolmeen ja puoleen 
vuoteen! Kun kuivuuden oli määrä loppua, Elia rukoili 
Herralta sadetta. Tämä rukous ei ollut mikään lyhyt 
ja tavanomainen muutaman sanan mutina, ei! Se oli 
harras, sydäntäkoskettava, jatkuva ja palava rukous!

 Hän lähetti palvelijansa katsomaan merkkiä kuusi 
kertaa samalla, kun hän itse rukoili ja odotti vastausta. 
Seitsemännellä kerralla palvelija palasi ja sanoi, “Näen 
pienen pilven; todella pienen, kuin miehen kämmenen 
kokoisen, nousevan merestä.” Tämä oli kaikki, mitä Elia 
tarvitsi; hän tiesi saaneensa läpimurron!

 TUO ENSIN VOIMA SAATAVILLA 
OLEVAKSI 

...Vanhurskaan harras (sydämellinen, 
jatkuva) rukous tuo valtavan voiman 
käytettävissä olevaksi [dynaamisesti 
toimivan voiman] (Jaakob kirje 5:16 

AMPC).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Matteus 28 & 3. Mooses 4-5

Matteus 14:1-10 & 1. Mooses 44

Jaakob 5:16-18 AMPC; 1. Kuninkaiden kirja 18:41-44

Hän sanoi palvelijalleen, “Kiireesti sitten, mene 
eteenpäin. Kerro Ahabille, ´Satuloi ja ratsasta 
alas vuorelta ennen kuin sade pysäyttää sinut´”  
(1. Kuninkaiden kirja kirja 18:44 MSG). Tutkiskele 
tätä jaetta. Elia sai aikaiseksi todella suuren voiman 
hartaiden rukoustensa kautta, minkä jälkeen hän vasta 
antoi sanan. 

Samalla tavalla myös sinä voit puhua esiin 
“rhema”-sanoja sen jälkeen, kun olet ensin herätellyt 
Pyhän Hengen myrskyn esiin omassa huoneessasi. 
Tämä on yksi niistä varmoista tavoista siihen, miten sinä 
voit muuttaa tapahtumien kulun Jumalan täydellisen 
suunnitelman, tarkoituksen ja tahdon mukaiseksi sinun 
omaa elämääsi, perhettäsi, kaupunkiasi, maatasi ja 
koko maailmaa koskien. 

RUKOUS
Rakas Isä, minä rukoilen kaikkien maailman 
kansakuntien puolesta, että sinun tahtosi ja 
tarkoituksesi tulee tapahtumaan aivan kaikkialla. 
Seuratkoon ja tehköön kaikkien johtajien ja 
auktoriteettiasemassa olevien sydämet sitä, 
mikä on oikein. Julistan Jeesuksen Nimessä, että 
pahantahtoisten ihmisten voima ja vaikutus tulevat 
täysin poisleikatuiksi eivätkä heidän pahat aikeensa 
toteudu! Seurakunta vaeltaa voitossa ja hallitsee 
Hengen voiman kautta.
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Klassinen Amplified-Raamantunkäännös 
esittää avausjakeemme entistä selkeämmässä 

perspektiivissä. Siinä sanotaan, “Älkää tehkö mitään 
puolueellisista motiiveista [kiistanalaisella mielellä, 
riitaisuudella, itsekkyydestä johtuen tai arvottomin 
aikein] tai omahyväisin aikein ja tyhjänpäiväisestä 
ylimielisyydestä...” (AMPC). Tämä tuo mieleemme sen 
taistelun, jonka Profeetta Elia ja Baalin väärät profeetat 
kävivät 1. Kuninkaiden kirja kirjassa 18.

Osa tätä osuutta opiskelleista henkilöistä on saanut 
sellaisen käsityksen, että Elia teki kaiken kerätäkseen 
vain ihmisten aplodeja itselleen, mutta se ei ole 
totta. Profeetta haastoi Kuningas Ahabin keräämään 
israelilaiset ja epäjumalien profeetat, kaikkiaan 450 
Baalin profeettaa ja 400 Aseran profeettaa, Karmelin 
vuorelle. Heidän tarkoituksenaan oli valmistella 
uhri ja kutsua sitten taivaasta tuli kuluttamaan se. 
Todelliseksi profeetaksi paljastuisi se, joka onnistuisi 
tässä tehtävässä.

Kumpikin puoli valmisteli alttarille härän ja kutsui 
sitten omaa jumalaansa lähettämään tulen taivaasta. 
Baalin profeetat kutsuivat jumalaansa, itkivät ja 
viiltelivät itseään, mutta heidän jumalansa ei vastannut 
heille. Kun Elian vuoro sitten koitti, hän kasteli uhrin 
likomäräksi vedellä. Sen jälkeen hän kutsui Jumalaa 
ja Jumala lähetti tulen taivaasta! Tämä tuli poltti uhrin 
aivan kokonaan.

TEE SE HÄNEN KUNNIAKSEEN

Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai 
turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä 

ja pitäkää kukin toista parempana kuin 
itseänne (Filippiläiskirje 2:3).

sunnuntai 14
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 14:11-21 & 1. Mooses 45

1. Kuninkaiden kirja 18:30-39

Lue Elian sanat 1. Kuninkaiden kirja kirjasta 18:36: 
“...Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, 
tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala 
Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että 
minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän.” Hän 
seurasi Jumalan Hengen johdatusta. Tämä yhteenotto 
ei tapahtunut hänen tahdosta tuoda omaa itseään 
esiin, vaan kyse oli pelkästään Herran johdatuksen 
seuraamisesta.

Tutki lopputulosta: israelilaiset menettivät 
uskonsa Ahabiin ja seurasivat Elian opastusta Jumalan 
ylivertaisuuden tunnustamisessa sekä Jumalaan 
luottamisessa. Se, mitä Elia teki, oli Herran, Israelin 
Jumalan, kirkastaminen ihmisten edessä. Mitä tahansa 
sinä teetkään Herran hyväksi, sen ei tulisi olla lähtöisin 
omahyväisyydestä tai itsekkäistä pyrkimyksistä. Sen 
tulisi kirkastaa Herraa. Sinun tulee opetella seuraamaan 
Jumalan Henkeä Sanassa sekä Sanan kautta, aivan niin 
kuin Eliakin teki. Silloin sinun kaikki työsi ja polkusi 
kirkastavat Herraa.

Rakas Isä, sinun Sanasi on se valo, joka johdattaa minua 
eteenpäin kaikissa ajatuksissani, suunnitelmissani 
ja päätöksissäni sekä auttaa minua elämään 
kirkkauden täyteistä elämää. Seuraan ainoastaan 
sinun johdatustasi eikä minun sydämessäni ole mitään 
tilaa omahyväisyydelle. Vastaanotan sinun Sanastasi 
suuntaa, valaistumista sekä näkökykyä Jumalan 
Kuningaskunnan todellisuuksiin ja salaisuuksiin, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Matteuksen evankeliumissa, luvussa 17, 
kerrotaan epileptisestä pojasta, jota 

Jeesuksen opetuslapset eivät kyenneet parantamaan. 
Lopulta pojan isä toi hänet Jeesuksen luokse, ja 
Raamattu sanoo, “Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se 
lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve” (Matteus 
17:18).

Hämmentyneet opetuslapset kysyivät Jeesukselta 
kahden kesken sitä, miksi he eivät kyenneet ajamaan 
tätä demonia ulos. Jeesus vastasi heille, “...Teidän 
epäuskonne tähden; 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” Tämä 
laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla” 
(Matteus 17:20-21).

Jeesuksen vastaus antaa meille ideaa siitä 
tietynlaisesta valmistelusta, mitä joitakin asioita varten 
vaaditaan. Se vaikutus, jota sinä tahdot aikaansaada 
hengessä, on riippuvainen siitä, kuinka tosissasi sinä 

KIINNITÄ ENEMMÄN HUOMIOTA 
RUKOUKSEEN

...Vanhurskaan harras (sydämellinen, 
jatkuva) rukous tuo valtavan voiman 
käytettävissä olevaksi [dynaamisesti 

toimivan voiman]
(Jaakob kirje 5:16 AMPC).

maanantai 15
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 1:21-45 & 3. Mooses 8

Matteus 14:22-33 & 1. Mooses 46

Jeremia 29:12; Efesolaiskirje 6:18 AMPC

olet rukouksessa. Mikäli sinä aiot esimerkiksi luoda 
jotain uutta, se vaatii tietenkin jonkin verran enemmän 
aikaa intensiivisessä rukouksessa.

Tämä on yksi niistä syistä, miksi me korostamme 
henkilökohtaisen rukouksen merkitystä; niitä aikoja, 
kun suljet kaikki ihmiset ja asiat ulkopuolellesi 
viettääksesi aikaa kahdestaan Herran kanssa. Ylläpidä 
suunniteltua ja pomminvarmaa rukousrutiinia; varaa 
kalenteriisi aikaa häiriöttömälle laatuajalle yhdessä 
Herran kanssa. Kiinnitä tähän nyt entistä enemmän 
huomiota, erityisesti näinä lopunaikoina.

Rakas Isä, olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta 
rukoilla ja aikaansaada tarkoin harkittuja muutoksia 
näinä yhdessäolon hetkinämme. Rukoilen kaikkien 
ympäri maailmaa asuvien kadotettujen sielujen 
puolesta, jotta pimeyden verho nostettaisiin heidän 
mieliensä yltä ja he vastaanottaisivat Evankeliumin. 
Julistan, että palvelutyöntekijät ympäri maailmaa 
tulevat vahvistetuiksi ja yhä useammat Jumalan pyhät 
tulevat täydellisiksi tämän suuren työn tekemiseen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jumala sanoi: “Minun kansani tuhoutuu tiedon 
puutteeseen. Koska sinä olet hylännyt tiedon, 

hylkään minäkin sinut, et saa enää olla pappinani. 
Sinä olet unohtanut Jumalasi lain, minäkin unohdan 
sinun lapsesi” (Hoosea 4:6). Tieto Jumalan Sanasta 
on meille jokaiselle erittäin tärkeä. Siksi sinun täytyy 
tehdä kaikkesi lisätäksesi Sanan tuntemustasi, sillä se 
on korvaamatonta.

Sana paljastaa Jumalan tahdon, luonteen ja 
tarkoitusperät. Jos laiminlyöt Sanan, olet pimennossa 
siltä, mikä on Jumalan tahto ja kuinka Hän haluaa 
sinun elävän. Olemme tuottaneet paljon materiaalia 
auttaaksemme sinua opiskelussasi. Esimerkiksi 
Rapsodia Todellisuuksista on elämäntaidon opas, 
joka on suunniteltu tukemaan hengellistä kasvuasi ja 
kehitystäsi tuomalla raikkaan näkökulman Jumalan 
Sanaan joka päivä.

Päivän aihe, siihen liittyvä Raamatun jae, 

LISÄÄ TIETOA

Opiskele ja ole innokas osoittautuaksesi 
Jumalalle hyväksyttäväksi (koetuksissa 
testatuksi) työntekijäksi, jota ei tarvitse 
hävetä ja joka oikein analysoi ja jakelee 
tarkasti [totuuden sanaa oikealla tavalla 

ja taidolla opettaen] 
 (2. Timoteuskirje 2:15 AMPC).

tiistai 16
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

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

2. Pietari 1:5; Apostolien teot 20:32

päivän sanoma, päivittäinen tunnustus ja Raamatun 
lukusuunnitelma ovat kaikki Pyhän Hengen 
suunnittelemia osasia, jotta Jumalan Sanan rikkaus 
saisi avautua sinulle päivittäin - hyödynnä niitä.

Voit myös palata vanhempiin julkaisuihin; niiden 
sanat ovat aina yhtä raikkaita. Lue ja tutkiskele niitä. 
Jumalan Sana on ajaton ja hyväksi milloin vain.

Pastori Chrisin Digitaalisesta kirjastosta (PCDL) 
löydät paljon lisää eri elämän osa-alueita käsitteleviä ääni- 
ja videotallenteita. Käytä niitä ja tulet hämmästymään, 
miten nopeasti uskosi kasvaa ja vahvistuu. Tee siis 
Sanan opiskelusta osa päivärutiiniasi.

Rakas Isä, iloitsen, että olet avannut sydämeni 
mahtavalle perintöosalle, joka minulla on Kristuksessa. 
Sydämeni on täynnä tietoa ja hengellistä ymmärrystä. 
Sanan tuntemisen kautta elän puutteen, sairauden, 
tautien ja tappioiden yläpuolella. Elämäni suunta 
on ainoastaan ylöspäin ja eteenpäin, kunniasta 
kunniaan, uskosta uskoon ja armosta armoon! 
Aamen.

RUKOUS
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keskiviikko 17

Jotkut lainaavat Roomalaiskirjeen 13:1 sanoja ja 
olettavat, että heidän tulisi tehdä kaikki se, mitä 

heitä käsketään tekemään niin kauan, kun kyseessä 
on esivallan antama käsky. He saattavat sanoa: “Hän 
on tunnettu johtaja, joten hän puhuu varmasti totta”, 
mutta tämä ei mene näin.

Katsotaanpa tätä Sananpaikkaa tarkemmin. Se 
sanoo: “Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, 
jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa 
muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan 
asettamat” (Roomalaiskirje 13:1). Avausjakeemme 
käskee koettelemaan henget. Siksi et voi toimia kenen 
tahansa käskyjen mukaan tutkiskelematta sitä, mistä 
auktoriteetti tulee. Se voi tulla Saatanalta, joten sinun 
on oltava varovainen.

Jumala voi valita johtajan, joka ei toimikaan 
Hänen tahtonsa mukaan. Raamattu on täynnä 
esimerkkejä ihmisistä, jotka Jumala on valinnut 
tehtäväänsä, mutta jotka ovat silti toimineet vastoin 
Hänen tahtoaan. Katsotaanpa esimerkiksi kuningas 
Saulia. Profeetta Samuel antoi hänelle erittäin tarkat 
ohjeet 1. Kuninkaiden kirja kirjassa. Saulin oli määrä 

TUTKISKELE KUULEMAASI
Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkea 
mitä kuulette. Tutkikaa ja punnitkaa 
huolellisesti sitä, mitä ihmiset teille 

kertovat. Ei jokainen Jumalasta puhuva 
ole Jumalasta. Maailmassa on paljon 

valheen saarnaajia
 (1. Johanneksen kirje 4:1 MSG).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 15:10-20 & 1. Mooses 48

Matteus 7:15-16; 2. Korinttolaiskirje 11:13-15

lähteä sotaan Amalekia vastaan ja tuhota kaikki siihen 
kuuluva.

Saul lähti matkaan ohjeiden mukaisesti ja voitti. 
Hän tuhosi kaiken arvottoman ja halveksimansa, mutta 
säästi arvossa pitämänsä, kuten kuningas Agagin ja 
parhaat lampaat sekä härät. Mikä oli Jumalan reaktio?

Hän sanoi profeetta Samuelille: “Minä kadun, 
että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt 
pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni” (1. 
Samuel 15:11). Tämä näyttää, etteivät kaikki johtajat 
kuuntele Jumalaa tai halua tehdä oikein.

Tarkastele kaikkea Jumalan Sanan valossa. “Mutta 
koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on” (1. 
Tessalonikalaisille 5:21). Vaikka esivallan antamat 
käskyt tuntuisivat sinusta hyviltä, ne eivät välttämättä 
ole Jumalasta. Muista aina, että Jumalan Sana on ylin 
auktoriteetti, jonka mukaan asiat punnitaan.

Kaikkien johtajien tulee kuunnella Jumalaa. 
Selvitä, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän ja tee se. 
Kieltäydy kompromisseista. Tutkiskele toimintatapojasi 
ja varmista, että ne ovat Jumalan mielen mukaisia ja 
hyväksi ihmisille.

Rakas Isä, punnitsen tietoisesti jokaisen käskyn 
Sanan totuudella, antoipa sen kuka vain. Kieltäydyn 
toimimasta vastoin käskyjäsi, sillä niissä on elämäni 
valo, suunta ja tarkoitus. Askeleeni ohjautuvat Sanasi 
ja Henkesi kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jotkut syyttävät Jumalaa kaikista oman elämänsä 
ja maailman onnettomuuksista ja se on merkkinä 

heidän omasta tietämättömyydestään. Jumala on 
kaikkivoipa, mutta Hänen ihmeitä tekevä voimansa 
elää myös sinussa; sinun on vain otettava se käyttöön.

Lue avausjakeemme ajatuksella uudestaan. Se 
sanoo: “Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, 
monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me 
anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka 
meissä vaikuttaa.” Jumalan vaikutusvalta elämässäsi on 
kiinni Hänen voimansa vaikutusvallasta sinussa. Siksi et 
voi, etkä saa pitää Häntä vastuullisena kaikista oman 
elämäsi käänteistä.

Jumala ei  myöskään vi ivytte le Sanansa 
toteutumista elämässäsi; sinun tulee itse aktivoida 
tämä sinussa oleva voima. Tarvitsitpa mitä vain: 
parantumista, taloudellista siunausta, uuden työn, 
lapsen, seurakuntasi, liiketoimintasi tai urasi kasvua ja 
laajentumista, opiskelumenestystä jne. voima kaiken 
tämän toteuttamiseen löytyy sisältäsi. Herra Jeesus 
sanoi Apostolien teoissa 1:8 “Vaan kun Pyhä Henki 
tulee teihin, niin te saatte voiman...” Tuo voima on 

SE ON SINUSSA

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

(Efesolaiskirje 3:20).

torstai 18
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 15:21-28 & 1. Mooses 49

Kolossalaiskirje 1:29; Roomalaiskirje 8:26-27 AMPC; 
Efesolaiskirje 5:18-19

dynaaminen kyvykkyydessään aikaansaada muutoksia 
ja nopein tapa tämän voiman aktivoimiseen on kielillä 
puhuminen.

1. Korinttolaiskirjeessä 14:4 sanotaan “Kielillä 
puhuva rakentaa itseään...” Se tarkoittaa, että kielillä 
puhuva energisoi tai aktivoi yliluonnollista itsessään, 
herätellen jumalallista voimaa esiin sisimmästään. Sama 
Jumalan voima aktivoituu, kun julistat Hänen Sanaansa 
rohkeasti.

Jumala ja Hänen Sanansa ovat yhtä. Kun 
julistat Sanaa mihin tahansa tilanteeseen, herättelet 
Hänen voimansa esiin tuomaan muutosta kyseiseen 
tilanteeseen. Pidä kiinni tavastasi mietiskellä Sanan 
äärellä. Puhu sitä ääneen, niin saat kokea Jumalan 
voiman virtausta elämässäsi.

Rakas Isä, kiitän voimastasi, joka tekee työtään 
minussa ja saa aikaan kaipaamaani muutosta. Tulen 
kaiken aikaa kirkkautesi muuttamaksi, samaan aikaan 
kun Sanasi valtaa alaa elämästäni niin, että hallitsen 
kaikkea vanhurskaudessa ja erinomaisuudessa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.  

RUKOUS
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Kuinka kaunista: lupaus ikuisesta elämästä 
annettiin jo ennen aikojen alkua ja on nyt 

lunastettu. Jumalan suunnitelmana oli tuoda se kaikkien 
ulottuville evankeliumin julistamisen kautta. Se oli lahja 
koko maailmalle. Saatat sanoa: “Ai, luulin, että ikuinen 
elämä oli lahja kristityille?”, mutta ei. Johanneksen 
evankeliumissa 3:16 sanotaan, “Sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, 
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Kun syntinen uskoo Jeesukseen ja tunnustaa Hänen 
herruutensa, hän saa ikuisen elämän ja hänestä tulee 
kristitty. Ikuisen elämän lahja tuo ihmisen yhteyteen, 
lapseuteen Jumalan kanssa. Jeesus sanoi Johanneksen 
evankeliumissa 5:26, “Sillä niinkuin Isällä on elämä 
itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, 
niin että myös hänellä on elämä itsessänsä.” Johannes 

LAHJA MAAILMALLE

Apostoli sen iankaikkisen elämän 
toivon perusteella, jonka Jumala, 
joka ei valehtele, on luvannut ennen 
ikuisia aikoja – mutta kun aika oli 
tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, 
joka on uskottu minulle Jumalan, 
meidän vapahtajamme, käskyn 

mukaan (Kirje Titukselle 1:2-3). 

perjantai 19
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 4:1-20 & 3. Mooses 15

Matteus 15:29-39 & 1. Mooses 50

Roomalaiskirje 6:23; Johannes 10:26-28; Johannes 17:3

kertoo meille kirjeessään: ”Ja tämä on se todistus: 
Jumala on, antanut meille iankaikkisen elämän, ja 
tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, 
sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei 
ole elämää” (1. Johannes 5:11-12). Ikuinen elämä 
on jokaisella Jeesukseen uskovalla tässä ja nyt: ”…ja 
tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on sillä 
on elämä.”

Ikuinen elämä tarkoittaa monille, että elämä vain 
jatkuu jatkumistaan, mutta se on vain osa totuutta. 
Ikuinen elämä on ensiluokkaista elämää: Jumala-
elämää. Se on jumaluuden ydin. Tämä elämä sinussa 
antaa sinulle vallan Saatanan ylitse: se on Jumalan 
elämä ja luonto, joka syrjäytti inhimillisen elämäsi, kun 
uudestisynnyit. Kunnia Jumalalle!

Ikuinen elämä on hengessäni. En ole tavanomainen; 
jumalallinen elämä virtaa läpi koko olemukseni! 
Olen ikuisesti elävien lajia. Olen ylempänä Saatanaa, 
eivätkä sairaudet, taudit tai heikkoudet tehoa 
minuun. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Apostoli Paavali kirjoittaa, 2. Tessalonikalaiskirje 
2:3: “Älkää antako kenenkään vietellä 

itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, 
ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden 
ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.”  Moni siis 
luopuu uskostaan. Mutta miksi näin tapahtuu? Kun 
Jumala halusi Tuomarien kirjan seitsemännessä luvussa 
Gideonin taistelevan midianiitteja vastaan, Herra 
vakuutti hänelle enkelin kautta, että hän kukistaisi 
vihollisensa.

Gideon ajatteli tarvitsevansa armeijan, joten hän 
kokosi sotajoukkonsa. Mutta Jumala sanoi hänelle: 
“Jos hyökkäät suuren sotajoukon kanssa, saatatte 
uskoa, että voititte omissa voimissanne. Käske jokaisen, 
joka pelkää, lähteä kotiin.” Raamattu kertoo, että 
kaksikymmentäkaksi tuhatta heistä palasi koteihinsa 
(Tuomarien kirja 7:3). Sitten Jumala sanoi: “Tahdon 
koetella jäljellä olevat kymmenen tuhatta sotilasta. Tuo 
heidät virran rantaan ja käske heitä juomaan. Pidä vain 
ne, jotka pitävät vihollista silmällä juodessansa.” 

Ja Raamattu kertoo, että heistä vain kolme sataa 
läpäisi testin (Lue Tuomarien kirja 7:4-6). He eivät 
edes tienneet, että heitä testattiin. Myös Jeremian 
kirjan luvussa 9 kerrotaan, että ihmiset totuttivat 
kielensä valheisiin. He olivat niin väärämielisiä, ettei 

USKOASI TULLAAN KOETTELEMAAN

Koska  s i nä  o l e t  o t t anu t  m inun 
kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä 
myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut 
koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko 
maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan 

päällä asuvat (Ilmestyskirja 3:10). 

lauantai 20
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 16:1-12 & 2. Mooses 1

Job 23:10; Kolossalaiskirje 3:1-2; Ilmestyskirja 3:9-10 CEV

omaan veljeenkään voinut luottaa. Petollisuuden, 
tekopyhyyden ja valehtelun tähden Jumala sanoi: 
“Katso, minä sulatan heidät ja koettelen heitä…” 
(Jeremia 9:7). Tämä tapahtuu myös näinä viimeisinä 
päivinä. Suuri koettelemus on tulossa ja se on jo 
alkanut, sillä Jumalan täytyy erottaa totuudelliset 
valheellisista, oikeamieliset heistä, jotka eivät koskaan 
olleet totuudellisia Jumalan suhteen.

Jos tämä ei olisi vakavaa, ei Jeesuksen olisi 
tarvinnut puuttua asiaan Filadelfian seurakunnan 
suhteen, kuten avausjakeessamme kerrotaan. Jos uskosi 
Jeesukseen on aitoa, sitä tullaan koettelemaan: “Että 
teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin 
paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka 
kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, 
ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen 
ilmestyessä” (1. Pietari 1:7). Anna Jeesuksen Kristuksen 
ja Hänen Valtakuntansa olla elämäsi merkittävin asia.

Olen syvästi juurtuneena Kristukseen. Elän 
täyttääkseni Jumalan unelman, Hänen näkynsä 
taivasten Valtakunnan leviämisestä ja evankeliumin 
julistamisesta. Keskitän katseeni taivaallisiin, en 
tämän maailman ohimeneviin nautintoihin. Pysyn 
lujana ja vankkumattomana, tehden työtäni Herralle 
ilolla, Hänen ilmestymistään odottaen.

TUNNUSTUS
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Jeesus osoitti nämä avausjakeessamme olevat 
sanat juutalaisille. Sitten Hän jatkoi jakeissa 

32-33 sanoen, “...ei Mooses antanut teille sitä leipää 
taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta 
totisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee 
alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.”

Sitten 49. jakeessa Hän teki pointtinsa entistä 
selvemmäksi, “Teidän isänne söivät mannaa 
erämaassa, ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, 
joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei 
kuolisi.” Jeesus on tämä Elävä Leipä; leipä, joka tuli 
alas taivaasta.

Hän selitti tätä lisää opetuslapsilleen Johanneksen 
evankeliumissa 6:51 sanoen, “Minä olen se elävä 
leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä 
leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka 
minä annan, on minun lihani, maailman elämän 
puolesta” (Johannes 6:51). Apostoli Paavali kertoo 
1. Korinttolaiskirjeessä 10:7 siitä, miten tämä liittyy 
nyt meihin. Hän sanoi, “Koska leipä on yksi, niin 
me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme 
kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.” Jos kerran 
me olemme nyt yhtä leipää Hänen kanssaan, silloin 

“YKSI LEIPÄ JA YKSI RUUMIS” 

Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, 
niinkuin kirjoitettu on: ‘Hän antoi leipää 

taivaasta heille syötäväksi’ 
(Johanneksen evankeliumi 6:31).

sunnuntai 21
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 16:13-20 & 2. Mooses 2

Efesolaiskirje 5:30; 1. Johannes 4:17; 
1. Korinttolaiskirje 10:17 AMPC

se tarkoittaa sitä, että meillä on sama elämä Hänen 
kanssaan, koska me olemme syntyneet Sanasta (1. 
Pietari 1:23), aivan kuten Hän on Sana, joka tuli lihaksi 
(Johannes 1:14).

Kolossalaiskirje 1:18 sanoo, “Ja hän (Kristus) on 
ruumiin, se on: seurakunnan, pää...” Päällä ja keholla 
on sama elämä. Jos meillä on sama elämä Hänen 
kanssaan, silloin meillä on myös Hänen terveytensä, 
menestyksensä, voimansa ja kirkkautensa. Ei ihmekkään, 
että Hän kutsuu meitä “osanottajiksi jumalallisesta 
luonnosta”; osanottajiksi Jumalan-kaltaisuuteen. 1. 
Johannes 4:17 sanoo, “...sillä sellainen kuin hän on, 
sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.” Sinä olet 
samaa lajia Kristuksen kanssa. Elä siis,  kuten Hän 
eli — kirkkaudessa, vanhurskaudessa, voimassa ja 
hallintavallassa. Halleluja!

Siunattu olkoon Jumala! Minä olen yhtä Herran 
kanssa, koska minä olen syntynyt Hänen elävästä ja 
iankaikkisesta Sanasta! Sukulinjani on jumalallinen. 
Olen voittamaton ja elän kaikkien tässä maailmassa 
vaikuttavien voimien yläpuolella. Minä hallitsen 
kirkkaasti ja voittaen aina elämän ulottuvuudessa 
Kristuksen Jeesuksen kautta. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Sinun elämäsi on niiden sanojen lopputulosta, 
joita suustasi tulee ulos. Avausjakeemme 

painottaa sitä, miten tärkeää on rakentaa omaa 
elämää omilla sanoillamme. Tämä on kaikkein kaunein 
luonnollinen lahja, jonka Jumala on antanut ihmisille; 
sanojen lahja; kyky puhua ja muodostaa sanoja.

Elämä antaa sinulle omien sanojesi mukaisen 
sadon, eikä tässä ole mitään poikkeuksia. Kristittynä 
sinun täytyy jatkaa oikeiden sanojen puhumista. Jos 
tahdot elää terveydessä, puhu terveyttä. Jos tahdot 
vaeltaa vanhurskaudessa ja tehdä aina vanhurskauden 
tekoja, puhu vanhurskautta. Tunnusta tietoisesti 
aina vähän väliä, “Minä olen Jumalan vanhurskaus 
Kristuksessa Jeesuksessa. Minä teen vanhurskauden 
tekoja ja tuotan vanhurskauden hedelmiä.”

Sinun täytyy sanoa se ääneen, jotta voit myös 
elää sitä todeksi. Ehkäpä saatat nyt sanoa, “Mitä 
jos en ole sanonut yhtään mitään? Millaista elämäni 
tulee silloin olemaan?” Sinä tulet tästäkin huolimatta 
korjaamaan satoa, mutta valitettavasti se tulee olemaan 
vääränlaista. Kyse on samasta asiasta kuin jos  jättäisit 
huolehtimatta puutarhastasi. Rikkaruohot alkavat 
varmasti kasvamaan siellä aivan itsestään. Pidä siis 

SINÄ OLET SITÄ, MITÄ PUHUT 

Totisesti minä sanon teille: jos joku 
sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy 

mereen’, eikä epäilisi sydämessään, 
vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä 

hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi 
(Markuksen evankeliumi 11:23). 

maanantai 22
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 16:21-28 & 2. Mooses 3

Heprealaiskirje 11:3; Matteus 12:36-37 NIV

itsesi voitossa, hallintavallassa ja menestyksessä omien 
sanojesi avulla. 

Jumala on jo tehnyt aivan kaiken tarvittavan sen 
eteen, että sinä voit nyt nauttia elämästäsi Kristuksessa 
kaikessa sen täyteydessä Pyhän Hengen voiman kautta. 
Nyt on kuitenkin sinun omalla vastuullasi pitää asiat 
oikeassa järjestyksessä ja tämä tapahtuu pääasiallisesti 
uskontunnustuksien kautta. Tunnusta aina, että 
sinulla on upea elämä. Julista, että sinut on kutsuttu 
kirkkauteen ja erinomaisuuteen; voiman ja erinomaisen 
moraalin elämään. Tee tällaisia julistuksia joka päivä.

Ei ole olemassa yhtäkään asiaa, mikä ei olisi jo 
sinun (1. Korinttolaiskirje 3:21, 2. Pietari 1:3), eikä 
ole olemassa mitään sellaista, mihin sinä et kykenisi 
(Filippiläiskirje 4:13). Joten julista aina yltäkylläisyyttä, 
yliluonnollista huolenpitoa, voimaa, avoimia ovia 
ja voittoja, ja näin sinun elämäsi tulee myös aina 
kulkemaan sen mukaiseen suuntaan.

Jumalan kirkkaus tulee nähdyksi minussa tänään. 
Hänen viisautensa tulee nähdyksi ja kuulluksi 
minun kauttani. Minä vaellan Sanassa ja tuotan 
vanhurskauden hedelmiä. Minut on yliluonnollisesti 
varustettu ja tehty kykeneväksi mitä tahansa 
tehtävää varten; minulta ei puutu mitään, eikä 
mikään ole rikki elämässäni! Minä olen täynnä 
voimaa, koska Kristus elää minussa. Hän on minun 
kirkkauteni, vanhurskauteni, viisauteni, menestykseni 
ja vaurauteni. Siunattu olkoon Hänen Nimensä 
iankaikkisesti.

TUNNUSTUS
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Näinä lopun aikoina vain yhdellä asialla on 
merkitystä: Herralle elämisellä; sillä, että 

elämme Hänen kirkkauttaan varten; ja että elämme 
merkityksellistä elämää. Jeesus näytti meille esimerkin, 
jota meidän tulee seurata. Hän sanoi Johanneksen 
evankeliumissa 17:4, “Minä olen kirkastanut sinut 
maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä 
annoit minun tehtäväkseni.”

Sinun tulisi ajatella myös näin. Isän kirkastamisen 
tulisi olla se syy ja tarkoitus, miksi elät. Miten sinä 
sitten kirkastat Isää? Se tapahtuu täyttämällä Hänen 
tahtoansa; tekemällä niitä asioita, joita Hän uskoo 
sinulle ja viemällä niitä päätökseen asti. Onko sinulle 
selvinnyt se tarkoitus, joka Hänellä on sinun elämällesi? 
Teetkö sinä Hänen työtään?

Isän tarkoitus on pelastaa koko maailma. Tämä on 
se syy, miksi Hän lähetti Jeesuksen. Ja sinun elämäsi 
tarkoitus liittyy myös tähän samaan tarkoitukseen. 
Riippumatta siitä, mitä teet tässä elämässä, jos et 
tavoita kadotettuja ja voita sieluja, sinä elät täysin 
merkityksetöntä elämää. Raamattu sanoo, että Jumala 
ei tahdo kenenkään joutuvan kadotukseen, vaan että 
kaikki tulisivat parannukseen (2. Pietari 3:9). Sinä tuot 

ELÄMINEN HÄNEN KIRKKAUTTAAN 
VARTEN

Ja hän on kuollut kaikkien edestä, 
että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi 
itselleen, vaan hänelle, joka heidän 
edestään on kuollut ja ylösnoussut

 (2. Korinttolaiskirje 5:15).

tiistai 23
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 6:1-29 & 3. Mooses 24

Matteus 17:1-13 & 2. Mooses 4

Johannes 15:8; Matteus 5:16; 2. Korinttolaiskirje 5:15 AMPC

Hänelle kunniaa saamalla tätä tapahtumaan. 
Hän haluaa tehdä ympärilläsi olevien ihmisten 

elämistä kauniita ja johdattaa heidät vanhurskauteen 
sinun kauttasi; tällaista on merkityksellisen elämän 
eläminen. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka 
tuottelias ja tehokas olet saattanut olla muilla elämäsi 
osa-alueilla, sinun täytyy pyrkiä loistamaan sielujen 
voittamisessa ja Evankeliumin viemisessä kadotetuille, 
toivottomille, kärsiville ja sorretuille, eikä vain omassa 
maailmassasi oleville, vaan myös kauemmaskin. 

Hyvin eletty elämä, sellainen menestyksekäs 
elämä, joka miellyttää Jumalaa, on elämä, jossa sinä 
saavutat kaikki ne asiat, jotka Jumala on suunnitellut 
sinun tehtäväksesi. Joten tuo Hänelle kunniaa 
johdattamalla tehokkaasti ihmisiä vanhurskauteen. 

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet antanut 
minulle mahdollisuuden ja kyvyn tehdä vaikutusta 
Evankeliumilla maailmassani olevien ihmisten 
elämiin. Astun tähän päivään täynnä Kristuksen 
siunauksia ja teen vaikutusta omaan maailmaani 
sinun armollasi ja vanhurskaudellasi kääntäen 
ihmisiä pimeydestä valoon ja Saatanan vallan alta 
Jumalan luokse, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Kun opiskelet Raamatun kirjoituksia, opettele 
tekemään sitä kuvien avulla; näe henkesi 

silmillä; usko ja toimi sen mukaisesti. Ne siunaukset, 
joista saat hengelläsi kiinni, ovat niitä siunauksia, 
jotka tulevat myös näkyviksi omassa elämässäsi. Joten 
kun kuuntelet tai opiskelet Sanaa, kuvittele omassa 
mielessäsi voittosi, menestyksesi, terveytesi, rauhasi, 
etenemisesi ja sisäinen menestyksesi, ja ala sitten 
tunnustamaan sen mukaisessa linjassa. 

Ennen kuin voit nähdä haluamasi kirkkauden 
ja voittojen tulevan esiin omassa elämässäsi, sinun 
täytyy nähdä ne ensin sisälläsi. Heti, kun voit nähdä ne 
sisäisesti, silloin ne ovat sinun. Sinulla ei voi koskaan 
tulla olemaan niitä ulkoisesti, jos sinulla ei ole niitä ensin 
sisäisesti. Monet ovat ohittaneet tämän. He tahtovat 
nähdä asiat ensin fyysisillä silmillään ennen kuin voivat 
sanoa niiden olevan totta, mutta tämä ei ole uskoa. 
Usko on sen kutsumista todelliseksi, mitä ei pystytä 
havaitsemaan fyysisillä aisteilla.

Jumala sanoi esimerkiksi Aabrahamille, “Niin 
älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi 
olkoon Aabraham, sillä minä olen tehnyt sinusta 
kansojen paljouden isän…” (1. Mooses 17:5-6 KJV). 
Aabrahamin täytyi ensin kuvitella mielessään itsensä 
monien kansojen isänä. Näihin aikoihin, kun Jumala 
puhui hänelle, hän oli 99-vuotias ja hänen vaimonsa 

NÄE SANA KUVINA
Meille, jotka emme katso näkyväisiä, 
vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset 
ovat ajallisia, mutta näkymättömät 

iankaikkisia (2. Korinttolaiskirje 4:18).  

keskiviikko 24
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 6:30-56 & 3. Mooses 25

Matteus 17:14-21 & 2. Mooses 5

Saarnaaja 3:11; 1. Mooses 13:14-15; 
1. Mooses 15:5-6

Saara oli yhtä vanha sekä hedelmätön. 
Raamattu sanoo kuitenkin, että “Jumalan lupausta 

hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, 
antaen kunnian Jumalalle” (Roomalaiskirje 4:20). 
1. Mooses kirjassa 15:5 Herra sanoi Aabrahamille, 
“Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea…Niin 
paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.” Aabraham uskoi. 
Hän näki sisäisesti kuvan omista jälkeläisistään — joita 
tulisi olemaan yhtä lukematon ja valtaisa määrä kuin 
taivaalla tähtiä.

Mitä sinä tahdot nyt omassa elämässäsi? Jos 
tahdot lapsen, näe hänet ensin sisäisesti. Tahdotko 
seurakuntasi kasvavan ja laajenevan, uuden työn tai 
liiketoimen? Luo siitä mielessäsi kuva ja ota se ensin 
haltuun omalla hengelläsi hengen ulottuvuudesta käsin, 
sillä se on jo siellä todellista. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos, että olet antanut minulle lahjan 
käsittää ne kaikki ihmeelliset siunaukset, jotka olet 
valmistanut minun nautittavakseni Kristuksessa. Minä 
luon mielessäni kuvan sinun Sanastasi löytyvästä 
voitostani, vauraudestani, terveydestäni, rauhastani, 
etenemisestäni ja menestyksestäni Pyhän Hengen 
voiman avulla, ja otan nämä todellisuudet haltuuni 
omilla uskontunnustuksillani. Ihana maa on tullut 
osakseni, ja todellakin, minulle on annettu kaunis 
perintö. Halleluja!

RUKOUS
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Raamattu sanoo, “ja ettei kukaan voi sanoa: 
“Jeesus olkoon Herra”, paitsi Pyhässä 

Hengessä” (1. Korinttolaiskirje 12:3). Kukaan ei voi 
tunnustaa Jeesuksen Herruutta tai päättää palvella 
Jumalaa ellei Pyhä Henki vedä häntä puoleensa. 
Raamattu sanoo, että pelastuksen sana on lähellä sinua, 
sinun suussasi, sinun sydämessäsi (Roomalaiskirje 
10:8), sillä Pyhä Henki laittaa tämän sanan sinun 
sydämeesi. Kun joku tunnustaa Jeesuksen Herruuden 
oman elämänsä ylle pelastuakseen, Pyhä Henki on jo 
tehnyt työtä hänen elämässään. 

Jumala, joka tietää, että jokainen tarvitsee 
Pyhää Henkeä uskoakseen Evankeliumiin, sanoi 
avausjakeessamme, “...minä olen vuodattava Henkeni 
kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne 
profetoivat...” Huomaa tämä alleviivattu osa “kaiken 
lihan päälle.” Itse asiassa täydellinen juutalainen 
Raamatunkäännös selkeyttää tätä entisestään. Se 
sanoo, “Tämän jälkeen minä tulen vuodattamaan 
Henkeni koko ihmiskunnan päälle. Sinun poikasi ja 
tyttäresi profetoivat…” (CJB 3:1). Joten tämä “kaikki 
liha” 1938-käännöksessä tarkoittaa “koko ihmiskuntaa”.

Henki on vuodatettu KOKO IHMISKUNNAN 
päälle. Tästä syystä nykyään kuka tahansa voi kuulla 

HENKI ON VUODATETTU…

 Näitten jälkeen minä olen 
vuodattava Henkeni kaiken lihan 

päälle, ja teidän poikanne ja 
tyttärenne ennustavat, vanhuksenne 

unia uneksuvat, nuorukaisenne 
näkyjä näkevät (Jooelin kirja 2:28).

torstai 25
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 17:22-27 & 2. Mooses 6

Markus 16:15-16; Johannes 3:16; 1. Korinttolaiskirje 9:16

ja vastaanottaa Evankeliumin sanoman. Apostolien 
teoissa 2 Raamattu kertoo, että suuri joukko juutalaisia 
tuli monista eri maista juhlimaan helluntaita (lue 
Apostolien teot 2:9-12). Kun Pietari julisti Evankeliumia 
heille, 3000 heistä antoi sydämensä Kristukselle. 

Seuraavan kerran, kun Pietari oli palvelemassa, 
5000 ihmistä tuli uskoon (Apostolien teot 4:4). Eikä 
mennyt kauaakaan, kun Jerusalemissa oli jo suuri 
joukko uskovia! Miten? Pyhä Henki oli vuodatettu 
kaiken lihan päälle, aivan kuten Jooelin kirjassa 2:28 
luvattiin. Kunnia Jumalalle!

Tästä syystä me julistamme Evankeliumia, koska 
tiedämme, että jokaisella on mahdollisuus hyväksyä 
Jumalan Sana. Pyhä Henki on nyt kaikkialla ympäri 
maailmaa tekemässä työtään; Hän näyttää maailmalle 
todeksi synnin ja vetää ihmisiä vanhurskauteen. Ylistys 
Jumalalle!

Minä muutan Jumalan kanssa tätä maailmaa; olen 
Hänen yhteistyökumppani sielujen voittamisessa. 
On todella suuri kunnia saada julistaa Evankeliumia 
ihmisille, joiden ylle Pyhä Henki on vuodatettu! 
Tänään miesten ja naisten sydämet ympäri maailmaa 
ovat valmiina vastaanottamaan Evankeliumin 
sanoman. Evankeliumi tavoittaa kaikki kansakunnat 
ja jokaisen luodun, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Tämä sana “hyväksynyt” ylempänä olevassa 
jakeessa on kreikaksi “charitoo”̄, ja se tarkoittaa 

armoa; erityisellä kunnialla täytettynä olemista; jonkun 
hyväksytyksi tekemistä tai suuren suosion kohteena 
olemista. Joten tämä Raamatun kirjoitus pitäisi 
oikeastaan lukea, “...Hän on tehnyt meistä suuren 
suosion saaneita siinä rakastetussa.” Halleluja!

Raamatun kirjoituksissa kerrotaan, että Mariaa 
kuvailtiin tällaisena henkilönä. Luukkaan evankeliumissa 
1:28 KJV sanotaan, “Ja tullessaan sisälle hänen 
tykönsä enkeli sanoi: ole tervehditty, sinä, joka olet 
suuressa suosiossa...” Ja nyt Jumala sanoo sinulle aivan 
samoin; sinä olet siunattu ja saanut suuren suosion.

Maria oli siunattu ja saanut osakseen suuren 
suosion, koska hän kantoi Jeesusta kohdussaan 
Sanan kautta. Tänään sinä kannat Jeesusta hengessäsi 
Sanan kautta. Kunnia Jumalalle! Hänen Sanansa ei 
ole ainoastaan vain sinussa, vaan Hänen Sanansa on 
sinun elämäsi, sillä sinä olet syntynyt Sanasta. Miten 
suurenmoisen elämän Hän onkaan antanut meille!

Mitä suuren suosion saaminen sitten tarkoittaa? 
Se tarkoittaa sitä, että sinua on siunattu rajattomasti; 
sinä olet Jumalan siunaama, vaikka näyttäisi siltä, että 
et ansaitsisi sitä. Joten on tärkeää, että katsot omien 
kykyjesi ulkopuolelle; älä katso siihen, kelpaatko 
sinä vaiko et; Jumala on Itse sinun kyvykkyytesi ja 
riittävyytesi. 2. Korinttolaiskirjeessä 3:5 sanotaan, 
“Meidän riittoisuutemme tulee Hänestä.” 

SIUNATTU JA SUUREN SUOSION 
SAANUT

Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, 
jossa hän on hyväksynyt meidät siinä 

rakkaassa (Efesolaiskirje 1:6 KJV).

perjantai 26
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 18:1-11 & 2. Mooses 7

2. Korinttolaiskirje 3:5 AMPC; Psalmit 1:1-3 AMPC; 
Psalmit 102:13

Suuren suosion kohteena oleminen tarkoittaa, 
että kaikki, mitä sinä teet, menestyy. Vaikka muut 
epäonnistuisivat ja tekisivät tappiota, sinä loistat, koska 
Henki avustaa sinua; Hän ohjaa sinun askeleitasi. Vaikka 
olisit kriitikoiden ja arvostelijoiden ympäröimänä, se ei 
muuttaisi mitään, koska sinä olet Jumalan mies tai 
Jumalan nainen; armo kuljettaa sinua eteenpäin.

Jumalan armo toimii sinun parhaaksesi ja siksi 
sellaisetkin ovet ja mahdollisuudet, jotka inhimillisesti 
katsottuna olisivat mahdottomia, avautuvat sinulle. 
Raamattu sanoo, “Ja Jumala on voimallinen saamaan 
kaiken armon (kaikenlaisen suosion ja maalliset 
siunaukset) tulemaan teille yltäkylläisesti…” (2. 
Korinttolaiskirje 9:8 AMPC). Tämä on Jumalan tahto 
sinua kohtaan. Psalmi 5:12 (KJV) sanoo, “Sillä sinä, 
Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä 
suosiolla niinkuin kilvellä.” Ole tietoisena tänä 
vuonna kaikkialla, missä kuljet, siitä, että olet kaiken 
aikaa siunattu ja suuren suosion kohteena.

Minä olen saanut jumalallisen suosion ja minut 
on asetettu elämään kirkkauden täyteistä elämää! 
Armo kuljettaa minua eteenpäin, enkä voi koskaan 
olla epäedullisessa asemassa! Kauneus, kunnia ja 
vaikutusvalta lisääntyvät elämässäni. Minä elän ja 
vaellan tietoisena siitä, että olen Herran siunaama. 
Minun kauttani siunaukset menevät eteenpäin 
omassa maailmassani oleville ihmisille. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Jumala ei ole koskaan käyttänyt enkeleitä 
Evankeliumin julistamisessa ihmissielujen 

pelastukseksi. Vaikka Hän saisikin syntisen ihmisen 
huomion enkelin kautta, Hän lähettää aina pelastuksen 
vastaanottaneen kristityn julistamaan Evankeliumia tälle 
syntiselle, koska Hän on antanut Seurakunnalle kunnian 
julistaa Evankeliumia (Apostolien teot 10:1-6).

Hän antoi meille, omille pyhilleen, myös kunnian 
langettaa tuomioita pahuuden voimille täällä maan 
päällä (Psalmi 149:5-9). Hän teki tämän siitä syystä, 
että meillä ei olisi mitään tekosyitä, vaan että me 
julistaisimme Evankeliumia ja täyttäisimme tämän 
maan Hänen vanhurskaudellaan. Hän antoi meille 
voiman käyttää Hänen Nimeään saatanallisia voimia 
vastaan. Hän sanoi, “...Menkää kaikkeen maailmaan ja 
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille… Ja nämä 
merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni 
he ajavat ulos riivaajia…” (Markus 16:15-17).

Ole aina innoissasi Evankeliumin julistamisesta, 
äläkä anna minkään pidätellä sinua. Riippumatta 
siitä, minkälaisia uhkauksia, vainoja ja haasteita sitten 
kohtaatkin, julista Evankeliumia aina pelottomasti. 

KUNNIA JULISTAA EVANKELIUMIA

 Tämän käskyn minä annan sinun 
toimitettavaksesi, poikani Timoteus, 
aikaisempien, sinusta lausuttujen 
ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla 

taistelisit jalon taistelun
(1. kirje Timoteukselle 1:18). 

lauantai 27



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

65

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Matteus 18:12-20 & 2. Mooses 8

Roomalaiskirje 10:13-15; Psalmit 149:5-9;
 Roomalaiskirje 1:16

Muista, että sinä olet Jumalan armeijan sotilas. Sotilaat 
toimivat pelottomasti missionsa puolesta. Todelliset 
sotilaat eivät peräänny, eivätkä he antaudu. He 
taistelevat loppuun saakka. Joten pysy rohkeana ja 
vahvana, kun täytät tehtävääsi sielujenvoittajana tänä 
lopunaikana. 

Rukoile. Sinä edustat Jeesuksen Kristuksen 
Taivaallista Kuningaskuntaa, ja me käymme parhaillaan 
taistelua ihmisten sieluista. Ennen kuin lähdet 
evankelioimaan, vietä aikaa esirukouksessa. Voita 
ihmisten sielut ensin rukouksessa ja profetoi heille 
pelastusta. Profetoi omalle kaupungillesi, asuinmaallesi 
ja  kaikille maailman kansakunnille, että niistä jokainen 
kuuluu Jeesukselle Kristukselle ja että sieluja tullaan 
voittamaan massoittain Jumalan Kuningaskuntaan. 

Ota oma paikkasi rukoilevana pappina, sovituksen 
viran palvelijana. Ja muista se, että tämä kunnia on 
annettu kaikille Hänen pyhilleen. Ylistys HERRALLE.

Rakas Isä, rukoilen sitä, että Pyhä Henki nostaa 
palavia, sitoutuneita ja täysin pelottomia työntekijöitä 
sielujen sadonkorjuuseen ympäri maailmaa. Rukoilen 
myös sitä, että ihmisten sielut ovat valmiina 
vastaanottamaan Evankeliumin sanoman avoimin 
sydämin ja että he kääntyvät ja astuvat sisään Jumalan 
Kuningaskuntaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Apostoli Paavali sanoi tässä avausjakeessamme, 
että Jumala näki hyväksi ilmaista Hänen 

Poikansa Jeesuksen Kristuksen hänessä. Tämä 
ei kuitenkaan koske vain apostoli Paavalia, vaan 
tämä on jokaisen kristityn kutsumus. Kristus, joka 
tulee paljastetuksi ja ilmaistuksi sinun päivittäisessä 
elämässäsi, on Kristinuskon ydinsanoma. Raamattu 
sanoo, “...joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, 
kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän 
salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden 
toivo” (Kolossalaiskirje 1:26-27).

Voitko nähdä Kristuksen itsessäsi? Voitko nähdä 
Hänen elämän tulevan esiin sinussa ja sinun kauttasi? 
Jos Kristus tulee paljastetuksi sinussa, yhdellekään 
tappiolle tai heikkoudelle ei jää enää mitään tilaa. 
Kehoosi ei jää enää mitään tilaa sairauksille. Toivo siitä, 
että olet iankaikkisesti voitokas, on Kristus sinussa. 
Ehkäpä sinulle on diagnosoitu parantumaton sairaus; 
jos vain tunnistat Kristuksen itsessäsi, se tulee olemaan 
tämän sairauden loppu. Raamattu sanoo, “Mutta jos 
Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin 
tähden, mutta henki antaa elämän vanhurskauden 
tähden” (Roomalaiskirje 10:8 NIV).

KRISTUS SINUSSA 
Mutta kun hän, joka äitini kohdusta 

saakka on minut erottanut ja 
kutsunut armonsa kautta, näki 

hyväksi ilmaista minussa Poikansa… 
(Galatalaiskirje 1:15-16).

sunnuntai 28
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Markus 8:27-38, 9:1-13 & 4. Mooses 5-6

Matteus 18:21-35 & 2. Mooses 9

Roomalaiskirje 8:11; Kolossalaiskirje 1:26-29 MSG

Sillä ei ole väliä, miten suuri se kasvain on, 
Kristus sinussa saa sen katoamaan. Kun Pietari kierteli 
kortteleita ja vieraili veljien luona, hän tapasi Aineaksen, 
joka oli halvaantunut ja maannut vuoteessa kahdeksan 
pitkää vuotta. Aineas vastaanotti Evankeliumin 
sanoman ollessaan tällaisessa tilassa. Pietari täytyi 
sanoa hänelle vain, “Aineas, Kristus tekee sinut 
terveeksi!” (Apostolien teot 9:34).

Jos sinä olet kokenut kehossasi sairauden tai 
taudin oireita, Kristus tekee sinut terveeksi. Tule 
tietoiseksi sisimmässäsi olevasta Kristuksesta. Hän on 
sinun voimasi, joten jos et ole voinut kävellä, nouse 
ylös ja lähde kävelemään. Hänessä ja Hänen kauttaan 
sinä voit tehdä aivan kaiken! Sinä olet iankaikkisesti 
voitokas. Hän on sinun vapautuksesi, sinun viisautesi 
ja vanhurskautesi. Siunattu olkoon Jumala!

Kristus on minun elämäni ja aivan kaikkeni! Hänessä 
minä elän, liikun ja olen. Hänessä olen iankaikkisesti 
voitokas; olen aina enemmän kuin voittaja. Kristus 
on minun vapauteni, viisauteni ja vanhurskauteni. 
Siunattu olkoon Hänen Nimensä iankaikkisesti.

TUNNUSTUS
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united kingdom: 
+44	(0)1708	556	604
+44	(0)08001310604

nigeria:
+234	1	8888186

canada:
+1	416-667-9191

south  africa:  
+27	11	326	0971

usa:
+1(800)	620-8522

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
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Pastori Chris Oyakhilome on dynaamisen ja 
monimuotoisen	globaalin	seurakunnan,	Believers	

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

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

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

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

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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