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Lue ja mietiskele huolellisesti jokaista artikkelia. 
Rukousten ja Tunnustusten päivittäinen ääneen sanominen 
itsellesi tulee varmistamaan Jumalann 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 
Jumalann Sanassa. 

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

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-



Jisreel, joka tarkoittaa heprean kielellä 
“Jumalan kylvää”, on kaunis alue 
Galileassa, jota ympäröi hedelmällinen 
viljelysmaa. Se tunnetaan myös nimellä 
Megiddon tasanko ja se on toiminut 
monien taistelujen paikkana. Viimeinen 
ta is te lu ,  jossa  maan kuninkaat 
kokoontuvat taistelemaan Jumalana 
vastaan, käydään myös tässä paikassa, 
kuten Ilmestyskirja 16:16 kertoo. Tämän 
paikan kerrotaan olevan Harmagedon, 
mikä tarkoittaa “Megiddon kukkulaa”, 
josta avautuu näkymät Jisreelin 
laaksoon.

Jisreelin tasanko
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Adamin rikkomuksen seurauksena kuolema tuli 
kaikkien ihmisten osaksi. Mikä on kuolema? 

Monet ajattelevat kuolemassa olevan kyse vain elämän 
päättymisestä, mutta siinä on kyse paljon enemmästä. 
Ensinnäkin, kuolema on karkotus ja siirto pois Jumalann 
läsnäolosta, Hengestä ja niiden vaikutuksesta. 

Elämä tulee Jumalanlta. Näin ollen niissä asioissa, 
jotka eivät ole välitetty Jumalann läsnäolon tai Hengen 
kautta, ei ole elämää. Tiede kaikkine löydöksineen 
ei voi luoda tai antaa elämää. Tieteen täytyy saada 
elämää jostain sellaisesta, minkä Jumalan on jo luonut. 
Kaikenlaista voidaan kyllä valmistaa, mutta siinä ei tule 
olemaan elämää, ellei se tule tekemisiin tai vaikutetuksi 
jostain, jossa on jo elämä. 

Toiseksi, kuolemassa on kyse luomakunnan 
turmeltuneisuudesta, josta seuraa se, että kaikki hajoaa 
alkuperäisiksi ainesosiksi. Jos jossain on elämää, se 
on tullut Jumalann vaikuttamaksi; siinä on Jumalann 
läsnäolo ja Hengen kosketus. Mutta Saatana, jolla 
oli kuoleman valta, on tätä vastaan. Joten hän pyrkii 
karkottamaan ja poistamaan tämän läsnäolon. Kuolema 
alkoi luomakunnan turmeltuneisuudesta.

Jos puhdasta vettä sisältävään astiaan pudotetaan 
yksi tippa likaa, silloin koko vesi turmeltuu. Vesi 
ei ole enää 100% puhdasta. Kuolema sai alkunsa 
luomakunnan turmeluksesta, jossa oli kyse muutoksesta 
johonkin sellaiseen, joka on vähemmän kunniakasta 
kuin sen olisi ollut tarkoitus olla. Saatana pyrkii 

ELÄMÄ TEKEE TYÖTÄÄN SINUSSA
Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta 
synti tuli maailmaan, ja synnin kautta 
kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien 
ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä 

tehneet (Roomalaiskirje 5:12).

perjantai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Efesolaiskirje 6:10-24 & Jesaja 31-32

Johannes 2:12-25 & 1. Kuningasten kirja 6

1. Johannes 5:11-12; Johannes 5:24; 
2. Korinttolaiskirje 4:7-12

turmelemaan ja lopulta hajottamaan koko luomakunnan 
alkuperäisiin ainesosiinsa. Kun ihmiskeho esimerkiksi 
kuolee, henki lähtee kehosta ja keho maatuu lopulta 
vedeksi ja maaksi.

Saatana vihaa Jumalann luomakuntaa ja etsii keinoja 
sen tuhoamiseen. Siksi sairauden hyökätessä kehoa 
kohtaan, kyse on ihmisen terveyden turmelemisesta. 
Mutta kiitos kuuluu Jumalanlle siitä, että Jeesus on 
laittanut lopun kuolemalle! Raamattu sanoo, “...
Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti 
kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden 
evankeliumin kautta” (2. Timoteus 1:10). Halleluja! 
Kuolema on nielty.

Sinut on tuotu Kristuksessa “kuolemattomuuteen!” 
Vaikka kaikki tässä luonnollisessa maailmassa 
rappeutuukin, elämä tekee työtään sinussa ja kaikessa 
siinä, mikä on sinun kanssasi yhteydessä, sillä sinä olet 
elämän ulottuvuudessa. Sinä olet siirtynyt kuolemasta 
elämään (Johannes 5:24). Roomalaiskirje 5:17 sanoo, 
“...ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan 
runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, 
Jeesuksen Kristuksen, kautta.”

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet tuonut elämän 
ja kuolemattomuuden valoon Evankeliumin kautta. 
Siinä, missä kuolema tekee työtään maailmassa, 
elämä työskentelee minussa ja kaikessa siinä, mikä on 
minuun yhteydessä. Jeesus laittoi lopun kuolemalle, 
ja nyt, koska Hän elää, minä elän; minulla on tämä 
katoamaton, ylivertainen ja kaiken voittava Jumalan-
elämä itsessäni. Ylistys Jumalanlle. 

TUNNUSTUS
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Kun sinä tunnustat Jeesuksen Herruuden elämäsi 
ylle, Hänen vanhurskautensa tulee välittömästi 

välitetyksi sinun henkeesi. Hänen vanhurskaudestaan 
tulee sinun vanhurskautesi. Sinä elät nyt Jeesuksen 
Kristuksen vanhurskaudessa.

Jeesus oli vanhurskas Jumalann edessä. Hän oli 
ainoa, joka syntyi synnittömänä ja eli elämän ilman 
syntiä. Näin ollen Hän kelpasi sovittamaan ihmiset. 
Hän täytti kaikki oikeudelliset edellytykset meidän 
puolestamme. Hän tuli meidän tähden ristillä synniksi, 
jotta meistä voisi tulla vanhurskaita. Hän teki meistä 
vanhurskauteen kelvollisia. Halleluja! 

Raamattu kertoo Aadamin rikkomuksen tehneen 
kaikista ihmisistä syntisiä. Kristuksen kuuliaisuus on 
puolestaan tehnyt kaikki vanhurskaiksi. Tämä on 
laillista Jumalann edessä. Jokainen, joka hyväksyy 
Kristuksen kuuliaisuuden ja uhrin, ja tunnustaa Hänen 
Herruutensa, tulee välittömästi siirretyksi pelastuksen 
elävään todellisuuteen ja vanhurskauden elämään.

Roomalaiskirje 5:1 sanoo, “Koska me siis olemme 
uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha 
Jumalann kanssa meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen kautta.”  “Vanhurskaaksi” tuleminen 
tarkoittaa sitä, että sinut on vapautettu uskosi 

lauantai 2
HÄN TEKI MEISTÄ VANHURSKAUTEEN 

KELVOLLISIA
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).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Filippiläiskirje 1:1-30 & Jesaja 33-34

Johannes 3:1-8 & 1. Kuningasten kirja 7

Minulla on Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus. Sen 
ansiosta minussa on kyvykkyys oikeassa olemiseen, 
oikein elämiseen, oikein tekemiseen, vanhurskauden 
tekojen tekemiseen ja vanhurskauden hedelmän 
tuottamiseen. Iloitsen suuresti Herrassani, joka on 
tuonut minut täydelliseen ykseyteen Itsensä kanssa, 
jotta voin olla yhdessä Hänen kanssaan rakkaudessa, 
kirkkaudessa ja vanhurskaudessa. Halleluja!

TUNNUSTUS

2. Korinttolaiskirje 5:21; Efesolaiskirje 2:8-9; 
Filippiläiskirje 3:7-9

kautta Kristukseen Jeesukseen. Sinut on julistettu 
vanhurskaaksi aivan niin kuin et olisi koskaan syntiä 
tehnytkään, perustuen siihen, mitä Jeesus teki. Sinä olet 
nyt yhtä Jumalann kanssa. Olet yhdessä ja yhteydessä 
Jumalann kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä 
on jotain niin valtavan suurta, mutta ikävä kyllä 
monet eivät olet vielä ymmärtäneet tätä. Siksi he yhä 
kamppailevat yrittäessään olla vanhurskaita. Ei ole 
olemassa mitään sellaista, minkä tekemisen kautta sinä 
voisit tulla vanhurskaaksi Jumalann edessä. Siksi Hän 
antoi sinulle Hänen oman vanhurskautensa. Miten 
suuresti Hän meitä rakastaakaan!

Kun olet uudestisyntynyt, sinä olet aivan yhtä 
vanhurskas kuin Jeesus. Hän korvasi sinun syntisen 
luonnon omalla vanhurskaudellaan. Ajattele! Nyt sinä 
voit olla yhteydessä Jumalann kanssa ilman mitään 
häpeää; rohkeasti, luottavaisesti ja iloisesti, koska 
tiedät sen, että Hän rakastaa sinua ehdottomalla 
rakkaudellaan. Halleluja!
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sunnuntai 3
PAPPIEN VELVOLLISUUDET

Ja pois se minusta, että tekisin sen 
synnin Herraa vastaan, että lakkaisin 
rukoilemasta teidän puolestanne ja 

opettamasta teille hyvää ja oikeata tietä 
(1. Samuel 12:23).

Raamattu sanoo Ilmestyskirjassa 1:6, että Herra 
Jeesus on “...tehnyt meidät kuningaskunnaksi, 

papeiksi Jumalanlleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja 
voima aina ja iankaikkisesti! Amen.” Joten Kristuksessa 
sinä olet pappi Jumalann edessä. Jokainen meistä toimii 
tällä hetkellä pappina ja tähän virkaan liittyy myös vastuita. 

Papin ensimmäisenä vastuuna on Herran 
palveleminen. Kun Aaronista oltiin tekemässä pappia, 
Jumalan sanoi Moosekselle, “...kutsu eteesi israelilaisten 
joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina 
palvelisivat minua…” (2. Mooses 28:1). Mutta miten me 
sitten palvelemme Jumalana pappeina?

1. Pietari kirje 2:5 sanoo, “Ja rakentukaa itsekin 
elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi 
papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka 
Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalanlle mieluisia.” 
Me emme uhraa härkiä tai vuohia, kuten Vanhan 
Testamentin aikaan vielä uhrattiin. Me uhraamme 
hengellisiä uhreja; huultemme uhreja (Hoosea 14:2). 
Halleluja!

Papin toisena vastuuna on Jumalann Sanan tunnetuksi 
tekeminen. Kun Jeesus antoi suuren lähetyskäskyn 
Matteuksen evankeliumissa 28:19-20, se osoitettiin meille 
— Jumalann papeille. Hän sanoi, “Menkää siis ja tehkää 
kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla 
heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän 
pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä 
maailman loppuun asti.”

Sinun tulee tehdä opetuslapsia omassa maailmassasi 
olevista ihmisistä. Opeta heille Jumalansta ja Jumalann 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Filippiläiskirje 2:1-18 & Jesaja 35-37

Johannes 3:9-21 & 1. Kuningasten kirja 8

Johannes ilmestys 5:10; Malakia 2:7; 1. Pietari 2:9

Rakas Isä, minä kiitän tästä etuoikeudesta, että saan 
olla yhteydessä sinun kanssasi. Kiitos, että saan olla 
tuomassa sinun tahtoasi toteen toisten parhaaksi. 
Kiitos tästä hallintavallasta ja auktoriteetista, jonka 
kautta voin muuttaa tapahtumien suuntaa täällä 
maan päällä, kun käytän siihen Jeesuksen Nimeä.

RUKOUS

Valtakunnan elämästä. Avaa heille näitä Jumalann 
Valtakunnan upeita periaatteita, johon olemme päässeet 
sisälle. Raamattu sanoo, “Papin tehtävänä on opettaa 
totuutta. Ihmisten tulee katsoa heihin, jotta he saavat 
opastusta…” (Malakia 2:7 MSG). Tämä on sinun 
palvelutyötäsi pappina. Sinun kutsumus ja vastuu on siinä, 
että teet Hänen Sanansa tunnetuksi maailmalle. Ihmisten 
tulisi etsiä, kysyä ja vaatia sinulta tietoa vanhurskauden 
elämään liittyen.  

Papin kolmantena vastuuna on esirukous. Me 
olemme niin kuin Jeesus, meidän Ylipappimme, 
josta Raamattu sanoo, “Jonka tähden hän myös voi 
täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalann 
tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän 
puolestansa” (Heprealaiskirje 7:25). Avausjakeemme 
kertoo meille Samuelista, opettavasta papista, joka ei 
lakannut rukoilemasta ihmisten puolesta. Ole sinä myös 
samanlainen. Rukoile usein kaikkien ihmisten puolesta ja 
oman asuinmaasi puolesta. 

Jumalan on antanut meille hallintavallan ja 
auktoriteetin, jotta voimme muuttaa tapahtumien 
suuntaa täällä maan päällä, kun käytämme Jeesuksen 
Nimeä. Joten aikaansaadaan rukouksen kautta Hänen 
tahtonsa tapahtumaan täällä maan päällä ympärillämme 
olevien ihmisten elämissä, kaupungeissamme ja 
kansankunnissamme. Ota oma paikkasi pappina; palvele 
Herraa, opeta ja esirukoile. Halleluja!
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maanantai 4

Jumalann ihmiset ovat sotilaita. Meidät on 
rakennettu kestämään ja voittamaan elämän 

paineet ja vastoinkäymiset. Jumalann armeijassa ei ole 
mitään nyhveröitä. Älä lannistu pahan päivän tullen. 
TLB-raamatunkäännös sanoo Sananlaskuissa 24:10: 
“Sinä olet heikko yksilö, jos et kestä vastustuksen 
tuomaa painetta.”

Ole vahva ja kestävä Kristuksen tähden! Sillä ei ole 
väliä, kuinka ankarasti sinua vainotaan Evankeliumin 
tähden, pidä sitä pelkkänä ilona! 2. Korinttolaiskirje 
4:17 sanoo, “Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt 
ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja 
määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti….”

2. kirje Timoteukselle 2:3 sanoo, “Kestä vaikeuksia 
niin kuin Jeesuksen Kristuksen kelpo sotamies.” 
Jotkut kestävät itkien, mutta avausjakeemme kehottaa 
kestämään iloisesti. Muista aina se, että vastatuuli saa 

RAKENNETTUNA VOITTAMAAN
Siitä syystä, aina siitä päivästä alkaen, 
kun kuulimme teistä, emme ole 
lakanneet rukoilemasta puolestanne. 
Me pyydämme Jumalana kaiken 
aikaa täyttämään teitä Hänen 
tahtonsa tuntemisella...että tulette 
kaikella Hänen kirkkauden voimalla 
vahvistetuiksi, jotta olisitte kestäväisiä 

ja kärsivällisiä… 
(Kolossalaiskirje 1:9-11 NIV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Filippiläiskirje 2:19-3:1-11 & Jesaja 38-39

Johannes 3:22-36 & 1. Kuningasten kirja 9

sinun juuresi kaivautumaan syvemmälle. Persoonasi 
luonteenlaadun täytyy tulla testatuksi. Mitä suurempia 
vaikeuksia, sitä suurempia ovat voittosi. Ilman painetta 
suurenmoisuutesi ei ehkä tule koskaan esiin.

Kun kohtaat vaikeuksia, julista, “Suurempi on Hän, 
joka on minussa kuin hän, joka on tässä maailmassa!” 
Jaakobin kirje 1:2 sanoo, “Veljeni, pitäkää pelkkänä 
ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin.” Miksi 
Jumalan kehottaa sinua iloitsemaan vastoinkäymisissä? 
Koska voitto on sinun hengessäsi.

Paavali sanoi, “Meidän kerskauksenamme ovat 
ahdistukset, sillä ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä” 
(Roomalaiskirje 5:3). Muista aina se, että suurempi on 
Hän, joka on sinussa kuin kaikki mahdolliset ongelmat, 
mitä voit koskaan kohdata. Sinussa olevan Sanan 
voimasta, sinä pysyt pystyssä kaikissa koettelemuksissa! 
Sinä tulet voittamaan aina. Ylistys Jumalanlle! 

Minä elän ehdottomassa voitossa, menestyksessä 
ja erinomaisuudessa! Riippumatta kohtaamastani 
vastustuksesta, minulla on aina voitokas ja ilon 
täyteinen elämä, sillä minä olen hallintavallassa yli 
olosuhteiden. Elämän haasteet ja kriisit toimivat 
ylennyksinäni, sillä minut on rakennettu voittamaan. 
Halleluja!

TUNNUSTUS

Sananlaskut 12:13; Psalmit 40:2-3; 1. Johannes 4:4
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tiistai 5

Sinulla on se, mitä voittamiseen tarvitaan, 
riippumatta siitä vastustuksesta, mitä saatat 

kohdata elämässäsi. Mikäli olet haastavassa tilanteessa, 
lohduttaudu sillä, että Hän, joka elää sinun sisimmässäsi, 
on suurempi ja vahvempi kuin Saatana, tämä maailma 
ja kaikki maailmassa olevat ongelmat ja olosuhteet — 
Pyhä Henki sinussa. Sinä saat voimasi Pyhältä Hengeltä.

Ei ihme, että Johannes sanoi, “Lapsukaiset, te olette 
Jumalansta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka 
teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa” 
(1. Johannes 4:4). Tule entistä tietoisemmaksi Pyhästä 
Hengestä — Hänen voimastaan, kirkkaudestaan ja 
palvelutyöstään elämässäsi.

Sinun tulee luottaa Häneen myös rukouksessa 
rukoillaksesi tehokkaasti. Jotkut rukoilevat, mutta 
mitään ei tapahdu, koska he puhuvat sanoja, jotka eivät 
ole Pyhän Hengen kommunikoimia tai inspiroimia eikä 
myöskään Hänen voimansa täyteisiä. Monien ihmisten 
elämistä puuttuu Pyhän Hengen voima. Tämä selittää 
sen, miksi he elävät elämän uhreina, vaikka Jumalan 
on tehnyt heistä voittajia.

Efesolaiskirjeessä 5:18-19 apostoli Paavali kertoo 
meille, “Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas 
meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne 
psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, 
veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle.” Hengellä 
täyttyneenä oleminen on vastaus. Kun olet täynnä 

PYHÄN HENGEN 
VOIMAANNUTTAMANA 
Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: 

Tämä on Herran sana Serubbaabelille, 
näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä 

voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo 
Herra Sebaot (Sakarja 4:6).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Filippiläiskirje 3:12-4:1-3 & Jesaja 40-41

Johannes 4:1-9 & 1. Kuningasten kirja 10-11

Luukas 24:49; Apostolien teot 1:8; Efesolaiskirje 5:18-19

Henkeä, sinä tuot Pyhän Hengen yliluonnollisen 
voiman sanoihisi ja kaikkeen tekemiseesi.

Pyhän Hengen läsnäolo muuttaa kaiken. Hän 
on Jumalann voima ja Hän elää sinussa kaikessa 
täyteydessään;  ka ikessa k i rkkaudessaan ja 
väkevyydessään. Kuinka elämäsi voisi olla enää vain 
tavallista elämää? Apostolien tekojen kirjan apostolit 
ymmärsivät tämän ja he palvelivat aina Hengen 
voimassa ja voiman kautta. Heitä kuvattiin usein 
myös miehiksi, jotka olivat täynnä Pyhää Henkeä. 
Esimerkkinä Stefanus (Apostolien teot 6:5). Ja jakeessa 
8 sanotaan, “Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki 
suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa.”

Tämä sama voidaan ja se pitäisikin sanoa myös 
sinusta. Sinä olet täynnä Pyhää Henkeä ja voimaa, 
koska Apostolien teot 1:8 sanoo, “Kun Pyhä Henki 
tulee teihin, niin te saatte voiman….” Sinä voit 
saada todella poikkeuksellisia tuloksia aikaan omassa 
elämässäsi ja palvelutyösi kautta, sillä Pyhä Henki on 
voimaannuttanut sinut! Halleluja!

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet 
rakkaudessasi lähettänyt Pyhän Henkesi elämään 
minuun. Olen täynnä voimaa, voin tehdä mitä 
vain ja tuoda sinulle kunniaa. Pyhä Henki on 
voimaannuttanut minut tekemään suuria tekoja ja 
ihmeitä, jotta saan aikaan positiivisia muutoksia 
terveyteeni, perheeseeni, talouteeni, työhöni ja 
maailmaani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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keskiviikko 6

Joskus asioita tapahtuu tietyille yksilöille, 
perheille, kaupungeille, yhteisöille ja jopa 

kokonaisille kansakunnille synnin — ja sen pahuuden 
seurauksena, joka kukoistaa heidän keskuudessaan 
ja näin näistä ihmisistä tulee laillisia vankeja. Mutta 
Jumalann armon avulla me kykenemme vapauttamaan 
heidät rukouksen kautta. Tämä on sitä, mistä luimme 
avausjakeestamme. Miten tämä tapahtuu?

Ensimmäisenä sinun tulee puhua uskon sanoja 
Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja seuraavaksi voit 
aloittaa palavan ja jatkuvan esirukouksen. Koska he 
ovat tulleet omien toimiensa seurauksena laillisiksi 
vangeiksi, sinä et voi vain vapauttaa heitä uskon 
sanojen kautta. Sinun täytyy esirukoilla. Sinun täytyy 
ehkä myös pyytää muita samanmielisiä kristittyjä 
mukaan rukoukseen kanssasi esirukoilemaan yhdessä 
sen perheen, kaupungin tai kansakunnan puolesta.

“LAILLISTEN VANKIEN” 
VAPAUTTAMINEN”
Otetaanko sankarilta saalis tai 

vapautetaanko häneltä lailliset vangit? 
Sillä näin sanoo Herra: Vaikka vangit 

otettaisiinkin sankarilta ja saalis 
riistettäisiin väkevältä, niin minä 

kuitenkin taistelen sitä vastaan, joka 
sinua vastaan taistelee, ja minä pelastan 

sinun lapsesi (Jesaja 49:24-25 KJV).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Filippiläiskirje 4:4-23 & Jesaja 42-43

Johannes 4:10-18 & 1. Kuningasten kirja 12

Hesekiel 22:29-31; Luukas 4:18-19

Yksi esirukouksen säännöistä on se, että sinun 
tulee olla periksiantamaton ja jatkaa niin kauan 
rukouksessa, että voit nähdä toivotun tuloksen. Sinä 
voit lopettaa Saatanan hallinnan perheesi, yhteisösi, 
kaupunkisi tai asuinmaasi osalta niin, että vapautat 
ihmiset hänen otteestaan Jeesuksen Nimessä, palavan 
ja jatkuvan esirukouksen kautta. Halleluja!

Rakas Isä, kaikki maailman kansakunnat ovat sinun. 
Minä julistan, että Saatanan aktiviteetit maailman 
kansakunnissa hajoavat ja sinun valosi loistaa 
kansakuntiin tuoden niille pelastuksen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Voi kuinka Seurakunta tarvitseekaan opetusta 
iankaikkisesta elämästä! Suurin osa ei ole 

koskaan ymmärtänyt sitä, koska heille ei ole koskaan 
opetettu siitä. Johannes kirjoitti 1. Johannes kirjeessä 
5:13 NIV, “Minä kirjoitan tästä teille, jotka uskotte 
Jumalann Pojan nimeen, jotta tietäisitte, että teillä 
on iankaikkinen elämä.” Hän tahtoi heidän tietävän 
sen, että heillä on iankaikkinen elämä, koska aivan 
kuten tänä päivänä, monet eivät tiedä siitä. Siksi 
voimme nähdä monien kristittyjen elävän elämäänsä 
uhriasemasta käsin tämän maailman huolten ja 
hälinöiden heitteleminä.

Tämän takia monet kärsivät flunssasta, kuumeesta, 
pääkivuista ja kaikenlaisista muistakin sairauksista. 
Ja ikävä kyllä, jotkut jopa ajattelevat, että se on ihan 
normaalia olla sairaana. Ei, se ei ole normaalia kristitylle! 
Me elämme Jumalanllista elämää. Jos sinulle tulee 
haava johonkin kohtaa kehoasi, muistuta itseäsi siitä, 
että sinä elät Jumalanllista elämää, joka tekee työtään 
olemuksesi jokaisessa säikeessä. Ja paranna sitten se 
haava! Käske sitä umpeutumaan ja tulemaan ennalleen. 
Sinun täytyy harjoittaa tätä näin.

1. kirje Timoteukselle 4:15 (KJV) sanoo, “Mietiskele 
näitä asioita, antaudu niille aivan täysin…” Tämä 
ilmaisu “mietiskellä” tulee kreikan sanasta “Meletao,” 
ja se tarkoittaa myös harjoittamista. Vuosikausia 
takaperin, kun olin aloittanut opettelemaan tämän 

HARJOITA IANKAIKKISTA ELÄMÄÄ 

Ja tämä on se todistus: Jumalan on 
antanut meille iankaikkisen elämän, 
ja tämä elämä on hänen Pojassansa 

(1. Johannes 5:11).

torstai 7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Kolossalaiskirje 1:1-23 & Jesaja  44-45

Johannes 4:19-29 & 1. Kuningasten kirja 13

1. Johannes 5:11-13; Roomalaiskirje 8:11

tekemistä, minulle tuli haava käteeni, josta vuoti 
runsaasti verta. En antanut tämän kuitenkaan järkyttää 
itseäni. Minulla oli tietoisuus iankaikkisesta elämästä. 
Joten laitoin sormeni haavan ylle ja sanoin, “Tyrehdy 
ja parane, Jeesuksen Nimessä!”

Ja arvaa mitä? Vuoto ei ainoastaan pysähtynyt, 
vaan haavasta ei näkynyt enää jälkeäkään! Halleluja! 
On tärkeää, että opit elämään sitä elämää, jonka 
Jumalan on sinulle antanut. Harjoita sitä. Muista, että 
lapsena sinut täytyi opettaa kävelemään niin kuin 
ihmiset kävelevät. Et oppinut sitä yhdessä päivässä, 
vaan kasvoit harjoittelun kautta taitamaan sen lopulta 
täydellisesti. 

Aivan samoin nyt, kun sinä olet uudestisyntynyt, 
harjoita tämän Jumalanllisen elämän elämistä. Suuntaa 
tämä elämän voima hallitsemaan omaa fyysistä kehoasi 
siten, että mietiskelet, rukoilet (erityisesti hengessä) ja 
tunnustat jatkuvasti Jumalann Sanaa.  

Iankaikkinen elämä tekee työtään minussa. Jokainen 
elämäni osa-alue tulvii tätä Jumalanllista elämää. 
Minä elän tämän maailman alkeisvoimien ja 
turmelevien voimien yläpuolella tässä nykyisessä 
pimeyden maailmassa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Ylempänä käytetty sana Siion ei viittaa Israeliin 
tuhatvuotisessa valtakunnassa, vaan se viittaa 

Jeesuksen Kristuksen Seurakuntaan. Kun luemme 
tuhatvuotisesta valtakunnasta aivan alusta loppuun, 
kaikki se, mitä Raamattu sanoo silloin tapahtuvan, 
sen täytyy ensin tapahtua Seurakunnassa. Seurakunta 
toimii sen heijastuksena. Joten ennen kuin temppeli 
tullaan rakentamaan Jerusalemiin, joka tulee olemaan 
tuhatvuotisessa valtakunnassa, Hän tulee rakentamaan 
ensin Hänen temppelinsä, joka on Seurakunta.

Raamattu sanoo Sakarjan kirjassa 6:12, “Ja sano 
hänelle näin: “Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies 
nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja 
hän on rakentava Herran temppelin.” Jeesus on tämä, 
johon viitataan “Vesana” ja Hän tulee rakentamaan 
Herran temppelin, ja tämä alkoi jo helluntaipäivänä, 
kun Pyhä Henki tuli apostolien ylle. Efesolaiskirje 2:22 
osoittaa meille, että tämä meneillään oleva rakennustyö 
on todellista, “Ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa 
rakennutte Jumalann asumukseksi Hengessä.”

Jeesus rakentaa jo tä l lä  hetkel lä  omaa 
Seurakuntaansa hengellisenä temppelinä ja Hän 
sanoo, että me olemme tämän rakennelman jäseniä. 
Halleluja! Heprealaiskirje 12:22-23 sanoo, “Vaan 
te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän 
Jumalann kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, 

HÄNEN HENGELLINEN TEMPPELI
Kun Herra rakentaa Siionin, hän 

ilmestyy kirkkaudessaan (Psalmi 102:6).

perjantai 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Kolossalaiskirje 1:24-2:1-5 & Jesaja 46-47

Johannes 4:30-42 & 1. Kuningasten kirja 14

Efesolaiskirje 2:21-22; Apostolien teot 20:32; 1. Pietari 2:5

ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa 
kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan 
tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumalan, ja 
täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö.” 
Seurakuntaan viitataan tässä kohtaa “Siionina”.

Hän on antanut Seurakunnan rakentamista 
varten muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, 
toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi 
varustaakseen Hänen omansa palveluksentyöhön 
niin, että Kristuksen Ruumis rakentuisi (Efesolaiskirje 
4:11-12). Kun Hän saa Seurakuntansa valmiiksi, 
Hän ilmestyy kirkkaudessaan! Aina siihen saakka, 
Seurakunnan tulee hallita Hänen Nimessään pimeyden 
voimien ja maailman ylitse, sillä Hän sanoi, “Ja minä 
sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä 
rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä 
voita” (Matteus 16:18). Kunnia Jumalanlle!

Rakas Isä, on niin suuri siunaus, että saan olla sinun 
asuinpaikkanasi Hengen kautta. Minä tunnistan sinun 
Jumalanllisen läsnäolon minussa, kun johdatat minua 
Henkesi ja Sanan kautta täydellisessä tahdossasi. 
Kiitos, että olet tehnyt elämästäni niin kauniin 
kirkkautesi läsnäololla, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Kun Jeesus sanoi, “Ja mitä hyvänsä te anotte 
minun nimessäni, sen minä teen,” Hän ei 

puhunut tässä rukouksesta. Sana “anoa” on kreikaksi 
“aiteo ̄” ja se toimii vaihtoehtoisena sanana sanalle 
“vaatia.” Tämä eroaa siitä, mitä Jeesus sanoi Johannes 
evankeliumissa 16:23, “Ja sinä päivänä te ette minulta 
mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te 
anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun 
nimessäni.”   

Jälkimmäisessä sana “anoa” on “erōtaō” (kreikaksi), 
joka tarkoittaa rukousta. Jeesus näytti tässä meille sen, 
miten rukoilla Isää Hänen Nimessään. Mutta tämä 
“anoa” sana taas avausjakeessamme puhuu siitä, miten 
sinä teet vaatimuksia Jeesuksen Nimessä.

Raamattu näyttää meille Apostolien teoissa 3:1-6, 
miten Pietari ja Johannes laittoivat tämän käytäntöön. 
He tapasivat miehen, joka oli ollut syntymästään saakka 
rampa, ja joka kerjäsi almuja temppelin portilla. Pietari 

JULISTA, MITÄ TAHDOT HÄNEN 
NIMESSÄÄN

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka 
uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä 
tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, 
kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä 

menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te 
anotte minun nimessäni, sen minä teen, 

että Isä kirkastettaisiin Pojassa 
(Johannes 14:12-13).

lauantai  9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:
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Kolossalaiskirje 2:6-23 & Jesaja 48-49

Johannes 4:43-54 & 1. Kuningasten kirja 15

Apostolien teot 14:8-10; Markus 16:17-18

sanoi hänelle, “Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta 
mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen 
Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy” 
(Apostolien teot 3:6). Tämä ei ollut rukous. Pietari teki 
vaatimuksen Jeesuksen Nimessä.

Monet pahat asiat, jotka tapahtuvat nyt 
maailmassamme, ovat demonien aiheuttamia. Mutta 
Jeesuksen Nimessä me voitamme. Meillä on voitto. 
Aina, kun kohtaat stressaavia tilanteita, julista sitä, 
mitä sinä tahdot Jeesuksen Nimessä ja asiat tulevat 
muuttumaan. Kyse on tämän nimen takana olevasta 
auktoriteetista. Käytä Jeesuksen Nimeä siihen, että 
pidät kehosi terveenä, tyynnytä ympärilläsi pauhaavat 
myrskyt ja aikaansaa muutoksia kotiisi, perheeseesi, 
yhteisöösi, kaupunkiisi ja asuinmaahasi.  

Jeesuksen Nimessä minä käyn pimeyden demoneja, 
petoksen demoneja ja hämmennystä sekä kaaosta 
vastaan. Käyn  kaikenlaisia väkivallan henkiä 
vastaan, jotka tuhoavat maailman kansakuntia. Minä 
halvaannutan niiden työt! Minä julistan, että nämä 
väkivallan demonit eivät voi enää jatkaa pahoja 
töitään. Ne tulevat lyödyiksi. Minä murran Saatanan 
vaikutuksen ja hallintavallan maailman kansakunnista 
ja niiden johtajista, Jeesuksen Kristuksen väkevässä 
Nimessä. Aamen!

TUNNUSTUS
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sunnuntai 10

Uudestisyntyneenä ollessasi, vaikka kehosi on 
nyt Jumalann temppeli, sinun tehtävänäsi 

on pitää siitä huolta. On sinun vastuullasi hallita ja 
pitää kehosi terveenä, jotta se on parhaimmassa 
mahdollisessa kunnossa Jumalann käyttöä varten. 
Saatana yrittää kyllä kaikkensa kehosi tuhoamiseksi. 
Hän riehuu kehossasi, jos vain sallit sen. Sinun täytyy 
sanoa hänelle, “Ei!”

Muista, mitä luimme avausjakeestamme, siinä 
kehotetaan “...antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, 
Jumalanlle otolliseksi uhriksi….” Jumalan ei tee tätä 
“antamista” sinun puolestasi, vaan Hän sanoo, että 
sinun tulee itse antaa kehosi Hänelle. Hän on antanut 
sinulle auktoriteetin kehosi hallitsemista varten. Siksi 
osa kristityistä, vaikka he ovatkin jo vastaanottaneet 
Pyhän Hengen, ovat yhä vaan sairaina kehoissaan. Syy 
tähän on siinä, että he ovat itse vastuussa kehostaan. 
Jumalanlla on oikeus hallita kehosi ylitse, mutta Hän 
on antanut tämän oikeuden sinulle, jotta sinä hallitsisit 
kehoasi Häntä varten.

Kuvitel laanpa kaupunginjohtaja, jol la on 
auktoriteetti kaupungin hallitsemiseen, mutta hän ei 
kuitenkaan hallitse siinä kaupungissa olevien ihmisten 
koteja. Hän jättää oman kotisi hallinnan sinulle. Tästä 
samasta on kyse sinun kehosi kohdalla. Sinun täytyy 

HALLITSE KEHOASI 

Niin minä Jumalann armahtavan 
laupeuden kautta kehoitan teitä, 

veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, 
pyhäksi, Jumalanlle otolliseksi 

uhriksi; tämä on teidän järjellinen 
Jumalannpalveluksenne (Roomalaiskirje 
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Kolossalaiskirje 3:1-4:1 & Jesaja 50-51

Johannes 5:1-9 & 1. Kuningasten kirja 16

Sananlaskut 4:20-22; Jesaja 33:24

pysäyttää paholainen, kun Hän yrittää manipuloida 
kehoasi. Käytä sitä auktoriteettia, mikä sinulle on 
annettu Kristuksessa. Käytä Jeesuksen Nimeä.

Raamattu kertoo vielä lisäksi, että sinut on ostettu 
täydestä hinnasta. Joten kirkasta Jumalana kehossasi 
ja hengessäsi, jotka kuuluvat molemmat Jumalanlle 
(1. Korinttolaiskirje 6:20). Sinä olet henki, sinulla on 
sielu ja sinä elät kehossa. Sinun sielusi on se paikka, 
jossa sinun mielesi, tunteesi ja tahtosi ovat. Jumalan ei 
kontrolloi sinun omaa tahtoasi, tunteitasi tai mieltäsi, 
vaan Hän kehottaa sinua tekemään sen.

Raamattu sanoo Roomalaiskirjeessä 12:2, 
“Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta….” 
Aivan kuten sinun tulee itse hallinta omaa mieltäsi, 
sinun tulee myös hallita omaa kehoasi. Mielesi uudistus 
ja hallinta tapahtuu Sanan kautta — mietiskelemällä 
Sanaa! Näin sinä myös hallitset kehoasi ja pidät sen 
Jumalanllisessa terveydessä. Raamattu sanoo, että 
Jumalann Sana on lääke — terveys koko kehollesi 
(Sananlaskut 4:22).

Sairaus ei kuulu minun luontooni. Minä olen uusi 
luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Kristus on täyttänyt 
suunnitelmansa minun Jumalanllisesta terveydestä, 
joten siksi kieltäydyn olemasta sairaana! Minulla on 
Jumalann Zoe-elämä, yliluonnollinen elämä, joka 
ansiosta vaellan Jumalanllisessa terveydessä. Kunnia 
Jumalanlle!

TUNNUSTUS
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Kun Raamattu sanoo, “Rukoile lakkaamatta,” 
mitä tämä tarkoittaa? Tai ennemminkin, miten 

tämä voi olla ylipäätään mahdollista? Jumalan ei 
koskaan käske meitä tekemään jotain sellaista, mitä me 
emme pystyisi tekemään. Aivan ensimmäisenä tulee 
ymmärtää se, että apostoli Paavali ei osoittanut tätä 
jokaiselle yksilönä, vaan Tessalonikan seurakunnalle. 
Miten he olisivat sitten voineet rukoilla seurakuntana 
lakkaamatta? Hyvin yksinkertaista: aikatauluttamalla.

Me olemme tehneet tätä vuoden 2020 alusta 
alkaen Pastori Chris Live “Prayerthon”:issa. Me 
rakensimme ohjelman, jonka pohjalta pystymme 
rukoilemaan lakkaamatta kellon ympäri joka päivä, 
koko vuoden ympäri katkeamattomana rukousketjuna. 
Tämän palavan ja jatkuvan rukouksen kautta me 
aikaansaamme muutoksia ja pakotamme Isän tahdon 
toteutumaan täällä maan päällä. 

Älä koskaan ota tätä hengellistä ohjeistusta 
liioitteluna. Ota Jumalann Sana vakavasti. Kun alat 
uudelleen tulkitsemaan tällaisia selkeitä Hengen 
antamia ohjeita, niiden tarkoitus heikkenee ja menetät 
niiden voiman. Mikäli olet suunnitellut rukoilevasi 
perheenä tai ryhmänä tietyn tuntimäärän, pidä 
lupauksesi. Muodosta rukousketju; aikatauluta ne, jotka 
tahtovat rukoilla eri aikoihin päivän mittaan. 

Sanotaan vaikka esimerkiksi, että Susanna ottaa 
tietyn minuuttimäärän. Sitten Daniel jatkaa siitä ja 
Kaarina on seuraavana vuorossa. Ja sitten on Pertin 

RUKOILE LAKKAAMATTA

Rukoile lakkaamatta 
(1. Tessalonikalaiskirje 5:17).

maanantai 11
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vuoro ja niin edespäin ilman, että kukaan rikkoo tätä 
ketjua. Jos teette tätä kurinalaisesti, tulette yllättymään 
niistä valtavista harppauksista, mitä tulette ottamaan 
hengessä. Hän ei kehottanut meitä rukoilemaan 
lakkaamatta tyhjän tähden. Rukoilemisen iloinen osa 
on niissä vastauksissa, jotka saamme vastaanottaa. 
Halleluja!

Muista se, että Seurakunta on ainoa pidättelevä 
voima kaikenlaista pahuuden manipulaatiota ja 
Saatanan suunnitelmia vastaan. Rukouksiemme kautta 
me taistelemme ihmisten sieluista ja mitätöimme 
paholaisen pahat suunnitelmat ja perustamme 
Jumalann tahdon tänne maan päälle. Ota aina hyöty irti 
niistä etuoikeuksista, mahdollisuuksista ja siunauksista, 
jotka löytyvät rukouksesta. Kun on rukouksen aika, 
vältä kaikenlaisia häiriötekijöitä. Jos tahdot vaeltaa 
jatkuvasti Jumalann poikkeuksellisissa siunauksissa, 
sinun tulee rukoilla lakkaamatta.

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet nostanut 
esiin lopunajan rukousarmeijan, joka antautuu 
rukoukseen yötä päivää ja saa näin tahtosi tulemaan 
toteen tänne maan päälle palavan ja jatkuvan 
rukouksen kautta, joka aikaansaa tehokkaita ja 
dynaamisia muutoksia. Rukoilen kaikkien maailman 
maiden puolesta, että sinun vanhurskautesi tulee 
perustetuksi tänne maan päällä ja ihmisten sydämiin, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Raamatun kirjoituksista voimme nähdä 
useita tapauksia, joissa ihmiset koskivat 

Jeesuksen viitan tupsua ja vastaanottivat parantumisen 
välittömästi. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa 8 
kerrotaan verenjuoksutautia sairastavasta naisesta, 
joka oli kärsinyt jo 18 pitkää vuotta ja käyttänyt 
kaikki rahansa lääkäreihin, mutta ei ollut saanut apua 
vaivaansa. Raamattu kertoo, että nainen “...kosketti 
hänen viittansa tupsua, ja verenvuoto lakkasi heti” 
(Luukas 8:44 KJV).

Tämä sana “tupsu” tässä ylempänä olevassa 
jakeessa on kreikaksi “Kraspedon” ja se tarkoittaa 
hapsuja tai tupsuja. Matteuksen evankeliumissa 14, 
kun Jeesus saapui Genesaretiin, siellä olleet ihmiset 
ryntäsivät Hänen luokseen vastaanottaakseen 
parantumisen ja Raamattu kertoo, että “he pyysivät 
saada edes koskettaa hänen viittansa tupsua, ja kaikki, 
jotka sitä koskettivat, parantuivat” (Matteus 14:36).

He toivat todella monia sairaita ihmisiä Jeesuksen 
luokse, mutta Hänen ei tarvinnut tehdä mitään. Ainoa 
asia, mitä näiden ihmisten tuli tehdä, oli vain Jeesuksen 
viitan hapsujen koskettaminen. Miten ihmeellistä! 
Markuksen evankeliumissa 6:56 sanotaan, “Ja missä 
vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, 
asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin 
häneltä, että he saisivat koskea edes hänen viittansa 

PARANTUMINEN HÄNEN SIIVISSÄÄN
Mutta teille, jotka minun nimeäni 

pelkäätte, on koittava vanhurskauden 
aurinko ja parantuminen sen siivissä, 

ja te käytte ulos ja hypitte kuin 
syöttövasikat (Malakia 4:2 KJV).

tiistai 12
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tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat 
terveiksi.”

Mitä erityistä näissä Jeesuksen viitan tupsuissa 
oli? Jokaisella juutalaisella oli samanlaisia tupsuja 
vaatteissaan niin kuin Jeesuksella (Lue 4. Mooseksen 
kirja 15:37-38). Joten kyse ei ollut siitä, minkä näköisiä 
tai tyylisiä vaatteita Jeesus käytti, vaan siitä, kuka näihin 
vaatteisiin oli pukeutunut. Ne ihmiset, jotka koskivat 
Jeesukseen parantuakseen, uskoivat, että Hän oli 
Messias, ja siksi kaikki Häneen liittyvä, jopa Hänen 
viittansa tupsut, saisivat aikaan parantumista. 

Tästä me luimme avausjakeessamme. Siinä 
sanotaan, “...on koittava vanhurskauden aurinko ja 
parantuminen sen siivissä….” Tämä sana “siivissä” 
on heprean kielellä “kânâph” ja se tarkoittaa reunaa 
tai tupsuja. Jeesuksen tupsuissa oli siis parantuminen 
ja he tiesivät sen! Kunnia Jumalanlle! Tämä sama 
voima on edelleen saatavilla tänä päivänä Hänen 
Nimessään. Joten, jos sinulla on jokin sairaus kehossasi 
tai tunnet jonkun, jolla on jokin sairaus, käytä Jeesuksen 
Nimeä tätä sairautta, tautia tai heikkoutta vastaan ja 
parantuminen on takuuvarmaa. Halleluja!

Taivaallinen Isä, minä kiitän sinua rajattomasta 
rakkaudestasi. Rukoilen kaikkien lastesi puolesta, 
joilla on jokin sairaus kehossaan, että he nousevat 
siitä rajoittavasta ja sitovasta sairauden tilastaan 
tänään ja tulevat täysin terveiksi ja vahvoiksi, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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keskiviikko 13

Vanhassa Testamentissa Jumalan on kuvaillut 
profetaalisesti meille antikristuksen henkeä 

useilla eri tavoilla. Hän tahtoo auttaa meitä ymmärtämään 
sitä, miten tämä henki tulee toimimaan eri aikakausina 
ennen kuin hän nousee lopulta esiin ihmisenä. Mutta 
niin kauan kuin me olemme vielä täällä maan päällä, 
aina Seurakunnan ylöstempaukseen asti, Saatanalla 
ja hänen pimeyden joukoillaan ei ole mahdollisuutta 
perustaa omaa pahaa järjestystään tänne. Meillä on 
jotain, mitä he eivät pysty vastustamaan: Jeesuksen 
Nimi ja Pyhän Hengen voimassa puhuttu Jumalann 
Sana.

Huomaa avausjakeestamme tämä ilmaisu “Herran 
äänestä”; tämä viittaa Jumalann Sanaan, jota puhutaan 
Pyhän Hengen voimassa. Tämä tarkoittaa Jumalann 
“rhemaa”, joka on Hengen miekka. Tämä saa Saatanan 
ja pimeyden voimat hämmennyksen valtaan.

Saatana ajaa ihmisiä orjan asemaan ja tekee 
johtajista tyranneja ja hirmuhallitsijoita. Jotkut ihmiset 
ovat hyvin inhimillisiä vielä silloin, kun heidät valitaan 
valtion virkaan, mutta yhtäkkiä heistä tuleekin tyranneja. 
Miksi? Saatana ottaa heidän mielensä haltuun. Tämä on 
se, mitä on tapahtunut joissakin maissa. Jotkut johtajat 
ovat muuttuneet aivan yhtäkkiä julmiksi diktaattoreiksi 

MEILLÄ ON JOTAIN, MITÄ HE EIVÄT 
PYSTY VASTUSTAMAAN 
Sillä Herran äänestä lyödään Assuria, 

joka löi vitsalla (Jesaja 30:31 KJV).
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ja ihmiset ovat menettäneet kansalaisoikeutensa.
Mutta Raamattu sanoo, “Herra antaa kuulla 

äänensä voiman ja nähdä käsivartensa laskeutuvan 
alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä, 
pilvenpurkuna, rankkasateena ja raekivinä. Sillä 
Herran äänestä lyödään Assyria, joka löi vitsalla” 
(Jesaja 30:30-31 KJV).

“Assyria” on yksi antikristuksen profetaalisista 
nimistä. Joten, huulillamme olevalla Jumalann 
Sanalla me leikkaamme ja tuomme alas tämän 
pimeyden enkeliruhtinaan ja tuhoamme kaikki hänen 
suunnitelmansa. Aina niin kauan, kun me — Jeesuksen 
Kristuksen Seurakunta — olemme täällä maan 
päällä, ainoastaan Jumalann tahto ja tarkoitus tulee 
tapahtumaan. Kunnia Jumalanlle!

TUNNUSTUS
Pyhän Hengen voiman kautta vihollinen tulee 
lyödyksi ja kaikki paholaisen suunnitelmat murtuvat. 
Ihmisten sydämet kaikkialla ympäri maailmaa tulevat 
herätellyiksi ja vahvistetuiksi vanhurskaudessa. 
Jumalann kirkkaus lepää ja vaikuttaa maailman 
kansakunnissa ja kaikenlainen pahuus, sekasorto, 
Jumalanttomuus ja kauhu, jota paholainen pyrkii 
levittämään maailmaan, pysäytetään, ja siunattu 
Herra Jeesus saa kaiken ylistyksen ja kunnian!
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Kristus  s inussa  on s inun varmuutes i 
Jumalanllisesta terveydestä. Yhdenkään 

kristityn ei tulisi olla sairaana, koska Herra Jeesus 
on täyttänyt Jumalanllisen terveyden suunnitelman. 
Raamattu sanoo, että Hän on tuonut elämän ja 
kuolemattomuuden valoon (2. Timoteus 1:10). Tämä 
tarkoittaa sitä, että ainoastaan elämä tekee työtään 
sinussa; elämän hengen laki tekee työtään sinussa. 

Ota hallinta omasta terveydestäsi ja hallitse 
omaa kehoasi Jumalann Sanalla. Jos huomaat jonkun 
ongelman jossakin kohtaa kehossasi, julista: “Jeesuksen 
Nimessä, minä leikkaan tämän epäkohdan pois 
kehostani!” Kyse voi  olla migreenistä tai pääkivuista, 
jotka ovat häirinneet opiskelujasi tai työntekoasi. Laita 
kätesi pääsi päälle ja sano, “Pää, käsken sinua Jeesuksen 
Nimessä parantumaan!” Älä salli mitään tekosyitä 
sairauksille; älä anna niiden toimia häiriötekijöinä, jotka 
estävät  sinua tekemästä Evankeliumilla vaikutusta 
omaan maailmaasi!

Sinä et tarvitse sitä sydänongelmaa, josta olet 

ELÄ TERVEYDESSÄ

Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne 
on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki 
teissä on ja jonka te olette saaneet 
Jumalanlta, ja ettette ole itsenne omat? 

(1. Korinttolaiskirje 6:19).

torstai 14
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kärsinyt. Nyt on aika herätä siihen todellisuuteen, 
kuka sinä olet! Laita kätesi rintakehäsi päälle ja sano 
“Sydän, tule normaaliksi, Jeesuksen Nimessä!” Ja näin 
tulee tapahtumaan. Kieltäydy antamasta omaa kehoasi 
sairauksille. Jumalanllinen terveys on sinun oikeutesi 
Kristuksessa; se on Jumalann tahto sinua koskien. Hän 
sanoi 3. Johannes kirjeessä 1:2 (KJV), “Minä toivon 
ennen kaikkea muuta, että kaikessa menestyisit ja 
olisit terveenä, ja niin sinun sielusikin menestyy.”

Jumalann Sana on lääkettä kehollesi (Sananlaskut 
4:22). Valitse olla terve ja vahva. Elä Jumalann 
Sanan kautta ja kieltäydy katsomasta valehtelevia 
turhamaisuuksia. Ylistys Jumalanlle!

En anna sen horjuttaa minua, mitä saatan tuntea 
tai mitä aistini minulle kertovat! Sairaudella ei ole 
mitään tilaa kehossani. Minä olen osanottajana 
Jumalann-kaltaisuuteen ja minulla on Jumalann 
tuhoutumaton elämä sisimmässäni. Olen terve ja 
vahva! Jumalann elämä tekee työtään jokaisessa 
olemukseni säikeessä, jokaisessa verisolussani ja 
jokaisessa kehoni luussa. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Ylempänä oleva jae kuvailee Jumalantonta 
ihmistä sel laisena henkilönä, joka on 

vieraantunut Jumalansta ja on mieleltään Jumalann 
vihollinen pahoissa teoissaan. Toisin sanoen, he ovat 
Jumalann vihollisia heidän omassa mielessään, koska 
he tekevät pahoja tekoja. Mutta Jumalan ei kuitenkaan 
julistanut heitä vihollisiksi, vaan sen sijaan Hän oli Itse 
se, joka sovitti heidät. Raamattu sanoo, “Sillä Jumalan 
oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa 
eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan…” (2. 
Korinttolaiskirje 5:19). 

Tämä on hyvin samankaltaista sen kanssa, mitä 
Puutarhassa tapahtui Jumalann ja Aadamin välillä. 
Aadam teki syntiä Jumalana vastaan ja juoksi piiloon 
(1. Mooseksen kirja 3:8). Mutta Jumalan tuli etsimään 
häntä ja sanoi, “Aadam, missä sinä olet?” Kuinka 
armollinen Hän onkaan! Silloin, kun olimme vielä 
syntisiä, Jumalann mielessä me emme olleet kuitenkaan 
Hänen vihollisiaan. Hän järjesteli asioita niin, että 
voisi tuoda meidät Hänen luokseen. Hän rakensi 
suunnitelman. 

Kolossalaiskirje 1:22 kertoo meille, että Kristuksen 
lunastavan työn tarkoituksena oli lopulta sinun 
asettaminen “...pyhänä ja nuhteettomana ja 
moitteettomana hänen eteensä.” Hän tiesi, mitä oli 
tekemässä jo ennen kuin Hän teki sen. Roomalaiskirje 

HÄN KUOLI JUMALANTTOMIEN 
PUOLESTA

Teidätkin,  jotka ennen ol i t te 
vieraantuneet ja mieleltänne hänen 
vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, 

hän nyt on sovittanut 
(Kolossalaiskirje 1:21).

perjantai 15
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5:6 sanoo, “Sillä meidän vielä ollessamme heikot, 
kuoli Kristus oikeaan aikaan Jumalanttomien edestä.” 
Tämä on todella koskettavaa.

Hän ei odottanut, että meistä olisi tullut ensin 
Jumalanllisia ennen kuin Hän kuoli puolestamme. Hän 
aloitti tämän sovinnon teon: “Sillä jos me silloin, kun 
vielä olimme Jumalann vihollisia, tulimme sovitetuiksi 
hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, 
paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä 
kautta nyt, kun olemme sovitetut” (Roomalaiskirje 
5:10). Halleluja! Anna tämän rakkauden tulla esiin sinun 
kauttasi, kun tavoitat Jumalanttomia Evankeliumilla. 
Kerro heille, että Jumalan ei ole vihainen heille. He 
voivat tulla Jumalann luokse sellaisina kuin he ovat ja 
heidät hyväksytään. 

Hän sanoi Jesajan kirjassa 1:18, “...Vaikka teidän 
syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; 
vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne 
villanvalkoisiksi.” Hän on Se, joka puhdistaa, pyhittää ja 

Pyhä Isä, kiitos, että olet antanut minun vastuulleni 
sovituksen viran. Olen todella kiitollinen tästä 
etuoikeudesta, että saan olla sinun työtoverisi ja 
partnerisi Jumalanttomien tavoittamisessa ja heille 
Kristuksesta Jeesuksesta löytyvän pelastuksen 
tuomisessa. Kun Evankeliumia julistetaan tänään 
kaikkialla ympäri maailmaa, minä rukoilen sitä, että 
usko syttyy monien ihmisten sydämessä ja että he 
vastaanottavat Evankeliumin sanoman ja kääntyvät, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Avausjakeemme paljastaa meille jotain todella 
merkittävää Jumalanan liittyen: Hän laittaa 

painoarvon sanoihin. Jeesus painotti myös sanojen 
merkitystä useaan otteeseen omissa opetuksissaan. 
Matteuksen evankeliumissa 12:35-36 Hän sanoi, 
“Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, 
ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. 
Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, 
minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili 
tuomiopäivänä.” Tämä on vakava varoitus.

Huomaa, että Hän ei sanonut, että ihmiset 
tulisivat tekemään tiliä vain jostain turhista sanoista, 
joita ovat puhuneet, vaan jokaisesta turhasta sanasta. 
Turhat sanat ovat tyhjiä, hyödyttömiä sanoja; 
välinpitämätöntä pilailua ja jaarittelua; karskia 
kielenkäyttöä. Efesolaiskirjeessä 4:29 (KJV) Hän sanoi, 
“Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, 
vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja 
tarpeellista ja armon täyteistä niille, jotka kuulevat.” 

Sinun sanasi ei tulisi olla ainoastaan vain ystävällisiä 
ja rakentavia, vaan niiden tulisi myös olla uskon sanoja. 
Sanat ovat asioita; ne pitävät sisällään konkreettisuutta. 
Sanat joko luovat tai tuhoavat. Kuolema ja elämä on 
kielen varassa (Sananlaskut 18:21). Älä ole huolimaton 
sanoissasi. Sinun sanasi edustavat sinua; ne ovat sinun 
elämäsi. 

ÄLÄ OLE HUOLIMATON SANOISSASI

 Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli 
hänen kanssansa eikä antanut 
yhdenkään sanoistansa varista 

maahan (1. Samuelin kirja 3:19).

lauantai 16
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Markuksen evankeliumi 11:23 sanoo, “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.” Sinä olet sitä, mitä sinä sanot. 
Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 12:37, “Sillä 
sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi 
sinut tuomitaan syylliseksi.”

Jopa pelastus aktivoidaan sanojen kautta. 
Roomalaiskirje 10:9-10 kertoo meille, “Sillä jos 
sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot 
sydämessäsi, että Jumalan on hänet kuolleista 
herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla 
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella 
pelastutaan.” Ota sanat vakavasti.

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että minun sanani 
ovat täynnä sinun Jumalanllista voimaasi; sanani 
saavat aikaan positiivisia muutoksia, parantumista 
ja menestystä. Sydämeni kyllyydestä puhun esiin 
elämää, voimaa, rohkeutta ja karkotan kaiken pelon, 
heikkouden ja epäonnistumisen. Teen vaikutusta 
ja siunaan maailmaani sanojeni kautta, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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sunnuntai 17

Apostol i  Paaval i  o l i  todel la palavana 
Evankeliumin puolesta ja hän julisti sitä 

sydämensä kyllyydestä rohkeasti ja pelottomasti sekä 
vahvalla uskon vakaumuksella. Roomalaiskirjeessä 
1:16-17 hän sanoi, “Sillä minä en häpeä evankeliumia; 
sillä se on Jumalann voima, itsekullekin uskovalle 
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös 
kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalann vanhurskaus 
ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: 
Vanhurskas on elävä uskosta.”

Jos sinä rakastat Jeesusta, sinun sydämesi palaa 
Hänen sanomalleen ja silloin tahdot myös palvella 
Häntä. Jos todella uskot, että Evankeliumin sanoma 
on muuttanut elämäsi, sinä puhut rohkeasti siitä 
julkisesti ja olet myös rohkeana tavoittamassa toisia 
tällä Evankeliumilla, jonka sinä olet itse vastaanottanut.

Älä ole koskaan häpeissäsi Kristuksesta, 
Evankeliumin sanomasta tai sinun identiteetistäsi 
Hänessä. Julista Evankeliumia aina, kun sinulla 
on mahdollisuus siihen. Saatat sanoa, “En tiedä, 
mitä sanoisin.” Aloita todistamalla Kristuksesta — 

OLE ROHKEA HÄNEN SUHTEEN

Tämä on uutinen, jota voin ylpeänä 
ju l i s taa .  Tämä suurenmoinen 
sanoma Jumalann voimallisesta 
suunnitelmasta pelastaa jokainen 
ihminen, joka uskoo häneen, ensin 
juutalainen ja heti perään kaikki 
muutkin! (Roomalaiskirje 1:16 MSG).
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siitä, miten Hän muutti sinun elämäsi. Puhu sinun 
erottamattomasta ykseydestäsi Hänen kanssaan, Hänen 
täydellisestä ja ehdottomasta rakkaudesta kaikkia 
ihmisiä kohtaan ja Hänen armostaan, myötätunnostaan 
ja ystävällisyydestään.

Ole järkähtämätön rakkaudessasi Jeesusta kohtaan. 
Älä ole häpeissäsi siitä, kuka sinä olet Hänessä, äläkä 
anna toisten saada sinua häpeämään sen vuoksi, mihin 
sinä uskot. Jeesus sanoi, “Sillä joka häpeää minua 
ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, 
kun Hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien 
kirkkaudessa” (Luukas 9:26). Jos sinä uskot, että Jeesus 
on muuttanut elämäsi, sinun tulisi olla myös rohkeana 
puhumaan siitä. Tuo sitä esiin rohkeasti. Kerro toisille 
rohkeasti siitä, mitä Jeesus Kristus merkitsee sinulle 
ja mitä Hän on tehnyt sinun elämässäsi. Sinä toimit 
todistajana siitä, kuka Hän on.

Rakas Isä, sinä olet niin armollinen ja ystävällinen. 
Kiitos järkkymättömästä rakkaudestasi, joka ei lakkaa 
koskaan ja sinun uskollisuudestasi, joka kestää 
iankaikkisesti. Kiitän armostasi, pelastuksen armosta, 
joka on vuodatettu kaikkien ihmisten ylle. Kiitän 
myös siitä, miten rohkaiset, ohjaat ja johdatat kaikkia 
lapsiasi, kun he julistavat Evankeliumia tänään, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Kaikki se, minkä tahdomme pysyvän ja kestävän, 
tarvitsee hyvän ja vahvan perustan. Siksi 

jokainen kristitty tarvitsee hyvän perustan Jumalann 
Sanasta ja Kristuksen opista. Tämä alkaa suuresta 
nälästä puhtaan ja väärentämättömän Jumalann Sanan 
puoleen. Ainoastaan Jumalann Sana varmistaa sinun 
hengellisen kasvusi.

Raamatun kirjoitukset painottavat sitä, että meidän 
tulisi kasvaa täydellisyyteen, aloittamalla ensin siitä, että 
ymmärrämme varmasti perusasiat. Luukas kertoo siitä, 
kuinka apostoli Paavali keskusteli ja opetti Tyrannuksen 
koululla, jossa hän jakoi Jumalann Sanaa päivittäin 
uusille kristityille kahden vuoden ajan (Apostolien teot 
19:1-10).

Paavali opetti monia ihmisiä, jotka olivat eri 
vaiheissa oppimisen tiellä, mutta hän varmisti aina 
sen, että heillä kaikilla oli oikea hengellinen perusta. 
Perustan laskemisen jälkeen on tärkeää, että me 
siirrymme korkeammalle tasolle, syvällisempiin 
opetuksiin: ”Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin 
alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas 
uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista 
töistä ja uskoa Jumalanan, oppia kasteista ja kätten 
päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja 
iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, 
jos vain Jumalan sallii” (Heprealaiskirje 6:1-3). 

Kaikki nämä asiat auttavat asettamaan hyvän 

OIKEA PERUSTA
Halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset 
sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen 

kautta kasvaisitte pelastukseen
(1. Pietarin kirje 2:2).

maanantai 18
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ja vahvan perustan, jonka päälle voidaan rakentaa 
menestyksekäs ja ilon täyteinen kristityn elämä ja 
palvelutyö.

Se,  mitä Jeesus puhui vahvan perustan 
rakentamisesta elämällesi, on todella ajattelemisen 
arvoista. Mietiskele sitä jatkuvasti. Hän sanoi, “...
jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee 
niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, 
joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade 
lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja 
syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, 
sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee 
nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on 
verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle 
rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja 
tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, 
ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri” (Matteus 
7:24-27).

Rakas Isä, minä olen täysin omistautunut sinulle 
ja sinun armosi Sanalle, joka on voimallinen 
rakentamaan minua ja auttamaan minua vaeltamaan 
Kristuksessa olevan perintöni todellisuudessa 
sekä nauttimaan siitä kaikessa sen täydessä. Minä 
olen rakentunut vahvalle Sanan perustalle ja 
kasvan jatkuvasti Sanan ja Hengen kautta. Muutun 
kirkkaudesta kirkkauteen ja olen sillä paikalla, jossa 
täytän sen suunnitelman ja tarkoituksen, joka sinulla 
on elämälleni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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tiistai 19

On olemassa sellaisia tilanteita, joita saatat 
kohdata elämässäsi, joissa sinun täytyy 

rukoilla vain kerran ja se riittää. Mutta on myös sellaisia 
tilanteita, joissa sinun täytyy olla sinnikäs rukouksessa. 
Jumalan Sana opettaa meille erilaisista rukouksista ja 
niihin liittyvistä säännöistä. 

Kun käsittelet esimerkiksi sellaisia tilanteita, jotka 
liittyvät toisiin ihmisiin — erityisesti silloin, kun kyse 
on heidän vääristä valinnoista ja uskomuksista —et 
voi vain rukoilla yhden kerran ja jättää asiaa sikseen. 
Sinun täytyy jatkaa rukouksessa ja esirukoilla heidän 
puolestaan sekä nuhdella myös vihollista, joka eksyttää 
heitä. Sinun tulee toistuvasti laittaa painetta vihollisen 
päälle aina niin kauan, kunnes hän joutuu päästämään 
irti ja muutos tapahtuu.

Tämän päivän maailmassa on meneillään todella 
paljon pahuutta ja vihollisen suunnitelmana on laittaa 
antikristuksen maailmanjärjestys käytäntöön jo ennen 
aikojaan. Mutta meidän täytyy estää tämä. Raamattu 
sanoo, että vanhurskaan tehokas ja palava rukous 
saa valtavaa voimaa saatavilla olevaksi. Me jatkamme 
eteenpäin puskemista hengen ulottuvuudessa ja 
kumoamme kaikki pimeyden säädökset ja toimet.

Jumalan ei ole koskaan ajatellut, eikä tule koskaan 
ajattelemaankaan, että Saatana olisi jokin ongelma, 
koska Hän on antanut meille auktoriteetin kaikkien 
demonien ja pimeyden voimien yli. Ongelmaksi tulee 
kuitenkin monessa kohtaa se, että osa Jumalann 
lapsista on keskittynyt enemmän henkilökohtaisen 
hyödyn saavuttamiseen kuin siihen, että he käyttäisivät 
uskoaan ihmisten pelastamiseen. Maailmamme olisi 
varmasti paljon parempi paikka, jos keskittyisimme 

JATKA RUKOUKSESSA

 Rukoilkaa lakkaamatta
 (1. Tessalonikalaiskirje 5:17).
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enemmän ihmisten sieluihin palavassa rukouksessa, 
esirukouksessa, anomuksissa, kiitoksen antamisessa 
ja Sanan julistuksessa. 

Hän käski meitä tekemään näin ja Hän kertoi myös, 
mikä tämän lopputulos tulisi olemaan ja miksi meidän 
tulisi toimia näin: “Minä kehoitan siis ennen kaikkea 
anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten 
ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää 
rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa 
ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista 
Jumalanlle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, 
että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan 
totuuden” (1. Timoteus 2:1-4). Seuraa Sanaa ja rukoile 
tähän tapaan. 

Jeesus sanoi, että ihmisten “tulisi aina rukoilla, 
eikä väsyä” (Luukas 18:1). Jos me vain seuraamme 
tätä järjestystä ja rukoilemme siten, miten Henki 
meitä kehottaa tekemään, me tulemme voittamaan 
tämän koko maailman Jeesukselle Kristukselle. Kunnia 
Jumalanlle!

Minä murran paholaisen voiman ihmisten sielujen 
yltä ja julistan, että Evankeliumin sanoma menee 
ihmisten sydämiin kaikkialla ympäri maailmaa, 
vanhurskaus perustetaan heidän sydämiinsä ja he 
kääntyvät pimeydestä valoon. Kaikki, mikä estää 
Evankeliumia etenemästä, tulee murretuksi juuri 
nyt Jeesuksen Nimessä ja suuri sielujen sato tulee 
sisälle Jumalann Valtakuntaan kaikista maailman 
kansakunnista. Aamen.

RUKOUS
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Eräänä päivänä Jeesus vei Pietari, Jaakobin ja 
Johannes korkealle vuorelle ja Hän muuttui 

heidän silmiensä edessä. Kun he olivat tällä vuorella, 
Elia ja Mooses ilmestyivät myös sinne ja he puhuivat 
Jeesuksen kanssa samalla, kun kirkas pilvi peitti heitä. 
Tämä kirkkaus oli niin loistavaa ja ylivertaista, että 
Pietari sanoi Jeesukselle, “Herra, meidän on tässä hyvä 
olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, 
sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden” 
(Matteus 17:4).

Ajoittain koemme sellaisia hetkiä, jolloin Jumalann 
Henki täyttää meidät ja tulemme niin tietoiseksi Hänen 
Jumalanllisesta läsnäolostaan, että emme tahtoisi olla 
missään muualla. Monet eivät ole kuitenkaan tietoisia 
Hänen Jumalanllisesta läsnäolosta, joka on heissä ja 
heidän kanssaan. He ovat vesittäneet kristinuskoa 
niin, että siitä on tullut heille vain pelkkää uskontoa. 
He eivät tiedä, että me todella kannamme Pyhän 
Hengen läsnäoloa sisimmässämme.  Ilman Henkeä ei 
ole kristinuskoa. Hän on KAIKKI KAIKESSA! Jos sinä 
luotat Häneen, Hän johdattaa sinut kulkemaan elämän 
ja kirkkauden polkua pitkin.

Monet eivät tunne Häntä ja siksi he eivät 
ole antaneet Hänelle täydellistä kontrollia heidän 
elämistään. Anna Hänen olla hallintavallassa sinun 
elämästäsi. Asettaudu Hänen hallinnan alaisuuteen. 
Puhu Hänen kanssa enemmän kuin mitä puhut 

OLE ANTAUTUNEENA HÄNELLE 

 Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät 
varjosi valoisa pilvi… 

(Matteus 17:5).

keskiviikko 20
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kenenkään muun kanssa. Puhu Hänen kanssaan aivan 
kaikesta. Tulet hämmästymään, miten erinomaisesti 
Hän opastaa ja johdattaa sinua. Jumalan iloitsee siitä, 
kun näkee sinun täyttävän sen tarkoituksen, joka 
Hänellä on sinun elämällesi.

On aivan liian monia kristittyjä, jotka kyllä puhuvat 
Pyhästä Hengestä, mutta he eivät ole alamaisina 
Hänelle. Jokaisen kristityn tulisi oppia, kuinka antautua 
täysin Pyhälle Hengelle. Sinä saatat olla lahjakas 
saarnaaja, laulaja, urheilija, kirjoittaja tai poliitikko, 
mutta jos sinä et ole antautunut Pyhälle Hengelle, 
sinun elämässäsi ei tule olemaan kirkkautta. Hän on 
Jumalann kirkkaus. Mitä enemmän antaudut Hänelle, 
sitä enemmän Hänen kirkkautensa lisääntyy elämässäsi 
ja loistaa sinun kauttasi. 

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä siunauksesta ja 
etuoikeudesta, että saan olla täynnä Pyhää Henkeä 
ja että Hän johdattaa ja opastaa minua kulkemaan 
sitä polkua pitkin, jonka sinä olet suunnitellut 
minulle. Minä olen antautunut täysin ja aivan 
kokonaan Pyhälle Hengelle. Hänen kirkkautensa ja 
siunauksensa tulevat esiin minussa ja minun kauttani 
tänään, ja minä teen vaikutusta maailmaani Hänen 
Jumalanllisella läsnäololla, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS
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Sillä ei ole merkitystä, millaista elämäsi oli ennen 
kuin annoit sydämesi Kristukselle. Se vanha, 

heikko, sairas, köyhä ja kamppaileva “sinä” kuoli 
Kristuksen kanssa ristillä. Ja “uusi sinä” heräsi eloon, kun 
Hän ylösnousi. Joten älä enää katso luonnolliseen, vaan 
näe Hengen kautta. Sinä olet nyt Kristuksessa ja Kristus 
on sinussa, joten kirkkaus, täydellisyys, eheys, menestys 
ja vauraus ovat takuuvarmoja asioita elämässäsi. 

Raamattu sanoo, “Kristus sinussa, kirkkauden 
toivo” (Kolossalaiskirje 1:27). Varmuus siitä, että 
elämästäsi ei puutu mitään eikä mikään ole rikki, on 
siinä, että Kristus on sinussa. Joku saattaa nyt sanoa, 
“Voi, mutta minähän olen antanut elämäni Kristukselle, 
Kristus on minussa nyt, mutta olen edelleen sokea” 
tai “Olen edelleen rampa.” Minulla on uutisia sinulle!

Apostolien teoissa 9 apostoli Pietari vieraili 
seurakunnissa ja saapui paikkaan, jonka nimi oli Lydda. 
Siellä hän tapasi Aineas nimisen miehen, joka oli ollut 
halvaantunut kahdeksan vuotta. Vaikka Aineaksesta 
oli tullut kristitty, hän oli edelleen halvaantunut. Mutta 
arvaa mitä tapahtui? Pietari täytyi ainoastaan sanoa 
hänelle, “Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut; 
nouse ja korjaa vuoteesi…” (Apostolien teot 9:34). Ja 
Raamattu kertoo, että hän hyppäsi ylös sängystään ja 
tuli täysin terveeksi. 

Jos Kristus on sinun sisimmässäsi, se on loppu 

KRISTUS SINUSSA ON VASTAUS 

Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis 
tosin on kuollut synnin tähden, mutta 

henki on elämä vanhurskauden tähden 
(Roomalaiskirje 8:10).

torstai 21
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halvaantumiselle! Se on loppu sokeudelle, heikkoudelle 
ja kaikenlaisille sairauksille ja epäonnistumisille sekä 
kuolemalle! Halleluja! Kristus sinussa on vastaus. 
Meidän avausjakeemme sanoo, että jos Kristus on 
sinussa, niin ruumis on tosin kuollut synnin tähden, 
mutta Henki antaa elämän vanhurskauden tähden. 
Joten miksi sinä enää majoittaisit astmaa itsessäsi, jos 
kerran Kristus on sinussa? Sinun tulisi julistaa rohkeasti, 
“Minä kieltäydyn sairauksista, taudeista ja vaivoista.”

Tässä maailmassa ei ole tarpeeksi epidemioita, 
jotka voisivat kestää sitä Kristus-elämää, joka on 
sinun sisimmässäsi. Sinä olet suojeltuna Hänessä. Ei 
ihmekään, että Hän sanoi, “...eikä mikään ole teitä 
vahingoittava” (Luukas 10:19). Sinun elämäsi on 
Jumalanllinen. Päätä mielessäsi, että tulet elämään sitä 
elämää, jonka Kristus on antanut sinulle ja että tulet 
olemaan kaikkea sitä, mitä Hän on sinut tarkoittanut 
olemaan. Halleluja!

Kristus on minussa. Hän on jokaisessa olemukseni 
säikeessä, jokaisessa kehoni luussa ja jokaisessa 
verisolussani! Minä vaellan voitossa ja kirkkaudessa. 
Minä olen menestys. Olen voittaja, koska suurempi 
on Hän, joka on minussa kuin hän, joka on 
maailmassa. Olen suojeltuna kaikelta pahalta ja 
minulla on hallintavalta yli sairauksien, tautien ja 
pimeyden voimien, koska minä olen Kristuksessa ja 
Kristus on minussa! Halleluja!

TUNNUSTUS
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Jumalann tahto sinua kohtaan Kristuksessa 
Jeesuksessa on se, että sinä annat kiitoksen 

kaikesta. Mitä kiitoksen antaminen sitten tarkoittaa? 
“Kiitoksen antaminen” on siunausten puhumista. Kun 
opiskelet Evankeliumeja, näet sieltä useita tapauksia, 
joissa Herra Jeesus antoi kiitoksen puhumalla 
siunauksia. Matteuksen evankeliumissa 26:26, juuri 
ennen kuin Hänet petettiin, Raamattu kertoo, että 
“heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi 
ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: Ottakaa ja syökää; 
tämä on minun ruumiini.”

Toisessa tapauksessa, ennen kuin Hän ruokki 
suuren kansanjoukon viidellä leivällä ja kahdella 
kalalla, Hän “...katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ja 
mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen kansan eteen 
pantaviksi; myöskin ne kaksi kalaa hän jakoi kaikille” 
(Markus 6:41). Huomaa, mitä Hän teki kummassakin 
tapauksessa näille leiville ja kaloille: Hän “siunasi ne.”

Markus antoi meille kirjoituksissaan syvällisempää 
näkökykyä siihen, mitä Jeesus teki: Hän “antoi 
kiitoksen.” Hän kirjoitti: “Ja hän otti maljan, ja kun 
Hän oli antanut kiitoksen, hän antoi sen heille: ja he 
kaikki joivat siitä” (Markus 14:23 KJV). Markuksen 
evankeliumi 8:6 (KJV) sanoo: “Silloin hän käski kansan 
asettua maahan. Ja hän otti ne seitsemän leipää, antoi 
kiitoksen, mursi ja antoi opetuslapsillensa, että he 
panisivat ne kansan eteen. Ja he panivat.”

Joten, kun Raamattu sanoo, että Jeesus otti leivän 
ja siunasi sen, todellisuudessa Hän antoi kiitoksen. 
Ne sanat, joita Hän puhui, olivat kiitoksen sanoja. 

ANNA KIITOSTA

Antakaa kiitosta joka tilassa. Sillä se on 
Jumalann tahto teihin nähden Kristuksessa 
Jeesuksessa (1. Tessalonikalaiskirje 5:18).

perjantai 22
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Opi siunaamaan. Muista, että Jumalan puhuu sinun 
kauttasi. Hän käyttää sinun suutasi “siunaamiseen”; 
olosuhteiden muuttamiseen sekä toisille vapautuksen 
ja pelastuksen tuomiseen. Hän käyttää sinun suutasi 
tilanteiden korjaamiseen, joten sillä ei ole väliä, mitä 
elämässäsi tai ympärilläsi on meneillään, Hän voi 
korjata sen.

Heprealaiskirje 11:3 sanoo, “Uskon kautta me 
ymmärrämme, että maailmat on rakennettu Jumalann 
sanalla….” Toisin sanoen, Jumalann “rheman” kautta, 
Jumalan puhuu sinun suusi kautta ja tuo siunauksia 
sinne, missä kirous on vallinnut. Hän tuo menestystä, 
vaurautta, rauhaa ja voittoja sinne, missä köyhyys, 
epäonnistuminen, tappio ja tuho ovat tehneet työtään. 
Halleluja!

Julista aina vähän väliä, “Isä, minä kiitän sinua 
Jeesuksen Nimessä; minä uhraan kiitosta tämän 
tilanteen puolesta ja tässä tilanteessa, koska se on nyt 
korjattu. Tämä vaikuttaa minun parhaakseni ja sinun 
täydellinen tahtosi tapahtuu.” Halleluja! Tästä on myös 
kyse Herran “siunaamisessa”. Sinä siunaat Häntä 
antamalla kiitoksen. Jos se ei sisällä “kiitosta”, se tulee 
jäämään tyhjäksi. 

Rakas taivaallinen Isä, minä puhun siunauksia 
kaikkeen. Puhun siunauksia perheeseeni ja käsken 
menestyksen työhöni, raha-asioihini, terveyteeni, 
palvelutyöhöni ja kaikkeen siihen, mikä koskee 
minua. Kiitän sinua armostasi, voimastasi ja 
rakkaudestasi, jotka tulevat ilmi kaikilla elämäni osa-
alueilla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Raamattu kertoo meille 1. Pietari kirjeessä 2:5, 
että me olemme eläviä kiviä, jotka rakentuvat 

hengellisenä rakennuksena — olemme pyhä papisto, 
joka uhraa hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalanlle 
hyväksyttäviä Jeesuksen Kristuksen kautta. Nämä uhrit 
eivät kuitenkaan ole enää härkiä ja vasikoita, joita 
uhrattiin alttarilla, vaan kyse on huultemme hedelmistä. 
Heprealaiskirje 13:15 sanoo, “Uhratkaamme siis 
hänen kauttansa Jumalanlle jatkuvasti kiitosuhria, 
joka on meidän huultemme hedelmää, joka antaa 
kiitoksen hänen nimelleen.”

Huultemme hedelmä tarkoittaa “sanoja”, kuten 
näemme avausjakeestamme. Tämä ilmaisu “kiitoksen 
antaminen” on kreikaksi “homologeō” ja se tarkoittaa 
tunnustusten tekemistä. Joten me teemme tunnustuksia, 
mikä tarkoittaa sellaisten sanojen puhumista, jotka 
kiittävät Hänen Nimeään. Esimerkiksi voit sanoa, 
“Isä, sinä olet suurenmoisempi kuin kukaan muu. 
Olet kaikkivaltias Jumalan. Olet niin armollinen 
ja ystävällinen, iankaikkisesti niin rakkaudellinen, 
aina uskollinen ja totuudellinen. Täydellisen hyvä! 
Kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra. Minä 
kiitän sinua rakkaudestasi, suurenmoisuudestasi ja 

HUULTEMME HEDELMÄ TARKOITTAA 
SANOJA 

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).

lauantai 23
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ystävällisyydestäsi.” 
Tämä on huultemme hedelmän uhraamista. 

Teemme tunnustuksia Hänen suurenmoisuudesta, 
voimasta, rakkaudesta, ystävällisyydestä, hyvyydestä 
ja siitä palvelutyöstä, joka Hänellä on elämässämme. 
Meidän tulee uhrata tämänkaltaista “huulten hedelmää” 
jatkuvasti, aivan kuten Vanhan Testamenttien pappien.

Raamattu kertoo meille, mitä pappien tuli tehdä: 
“...seisoa joka aamu kiittämässä ja ylistämässä Herraa, 
ja samoin joka ilta; ja uhrata kaikki polttouhrit 
Herralle sapatteina, uudenkuun päivinä ja juhlina, 
niin paljon kuin niitä oli säädetty aina uhrattavaksi 
Herran edessä” (1. Aikakirja 23:30-31).

Uudessa Testamentissa meitä vaaditaan 
uhraamaan sanojemme kautta hengellisiä uhreja 
jatkuvasti. Voit harjoitella tämän tekemistä jopa juuri 
nyt! Tee tunnustuksia sydän täynnä kiitollisuutta ja 
ylistystä siitä, miten suurenmoinen Hän on ja miten 
verrattoman ihmeellinen Hänen Nimensä on. Muista, 
että kukaan ei ole sellainen niin kuin Hän on, sillä 
Hänen Kuningaskuntansa ja kuninkuutensa ovat 

Kiitos, siunattu Isä, sinun suurenmoisuudestasi ja 
ystävällisyydestäsi. Sinä olet ainoa todellinen ja viisas 
Jumalan, joka hallitsee. Sinä olet siunattu ja ainoa 
Yksinvaltias. Sinulle Herra, kuuluu kaikki kirkkaus, 
kunnia, majesteettisuus, hallintavalta ja ylistys, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kun puhumme sairaiden puolesta rukoilemisesta, 
on eräitä totuuksia, joista tulee olla tietoisena, 

koska muutoin saatat rukoilla aamusta iltaan saamatta 
aikaan mitään vaikutusta tai saat vain ihan pientä 
vaikutusta aikaan. Ihan ensimmäisenä sinun tulee 
tiedostaa se, että Jumalan tahtoo heidän olevan 
terveitä, eikä Hän ole vastuussa näistä sairauksista. 

Jotkut uskovat, että Jumalan käyttäisi sairauksia 
saadakseen Hänen suunnitelmia tapahtumaan tai 
korjatakseen omia lapsiaan, mutta tämä on helvetin 
syvyyksistä nouseva vale. Yksikään sairaus tai tauti 
ole lähtöisin Jumalansta. Toiseksi, tahtooko kyseinen 
henkilö tulla terveeksi? Tämä on tärkeä kysymys, 
joka tulisi kysyä. Raamatussa Jeesus kysyi hyvin 
yksinkertaisen kysymyksen ihmisiltä, jotka olivat 
selkeästi todella hankalassa terveydellisessä tilanteessa, 
“Mitä sinä tahdot?” 

Joten on tärkeää, että tämä kyseinen henkilö 
tahtoo tulla ja on valmis tulemaan terveeksi, ja 
että molemminpuolinen usko löytyy. Kolmanneksi, 
ole herkkänä Hengen puoleen. Pyhä Henki voi 
opastaa sinua näkemään onko demoni vastuussa 
tästä sairaudesta tai taudista vaiko ei. Ja näin pystyt 
käsittelemään tämän tilanteen. Esimerkiksi Luukkaan 
evankeliumissa 13 kerrotaan naisesta, joka kulki 

SAIRAIDEN PUOLESTA RUKOILEMINEN

Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär 
ja jota saatana on pitänyt sidottuna, 

katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö 
ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä 

sapatinpäivänä? (Luukas 13:16).

sunnuntai 24
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Johannes 7:20-31 & 2. Kuningasten 11-12

Luukas 9:1-2; Matteus 10:8  

kumarassa, ja Jeesus kertoi, että Saatana oli vastuussa 
tämän naisen ongelmasta. Sillä hetkellä, kun Jeesus ajoi 
tämän paholaisen ulos, nainen parantui.

Älä koskaan pelkää demoneja tai pahoja henkiä. 
Jeesuksen Nimi on suurempi kuin mikään muu. 
Me ajamme pahat henget pois sanoillamme, aivan 
kuten Jeesuskin teki. Matteuksen evankeliumissa 
10:8, Luukkaan evankeliumissa 9:2 ja Luukkaan 
evankeliumissa 10:9, Jeesus käski opetuslapsiaan 
parantamaan sairaita. Hän ei käskenyt heitä rukoilemaan 
Häntä tai Isää parantamaan sairaita. Joten Jeesus on 
antanut meille selvästikin auktoriteetin sairaiden 
parantamiseen sekä terveyden ja ilon tuomiseen tähän 
kuolevaan maailmaan. Ole rohkeana tämän suhteen. 
Kunnia Jumalanlle!

Minulle on annettu Jeesuksen Nimessä auktoriteetti 
sairaiden parantamiseen ja kaikkien pahojen henkien 
ulos ajamiseen. Minä olen täysin antautuneena 
Pyhälle Hengelle ja olen täynnä Jumalann tahdon 
tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa 
ja ymmärtämisessä, kun käsittelen kohtaamiani 
tilanteita. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Apostolien tekojen luvusta 3 voimme lukea siitä, 
miten Pietari paransi erään miehen, joka oli 

ollut rampa syntymästään saakka. Tämä mies täyttyi 
tietenkin suurella ilolla ja riemuissaan hän halasi Pietaria 
ja Johannesta ja ylisti Jumalana. Kaikki, jotka tunsivat 
tämän miehen, juoksivat Salomon portille nähdäkseen 
hänet. Kun Pietari näki, että paikalle oli kokoontunut 
ihmisiä, hän hyödynsi tämän mahdollisuuden ja julisti 
heille Kristusta. 

Nel jännessä luvussa Pietar i  teki  todel la 
hämmästyttävän syvällisen julistuksen. Hän sanoi, 
“Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole 
taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa 
meidän pitäisi pelastuman” (Apostolien teot 4:12). 
Tässä Pietari viittaa Jeesuksen Nimeen! Jotkut ovat 
kysyneet, “Mikä siinä Jeesuksen Nimessä nyt on sitten 
niin erityistä? Tänä päivänä on monia ihmisiä, joilla on 
tämä sama nimi etunimenään.”

Kyse ei ole siitä, miten jonkun nimi kirjoitetaan 
tai lausutaan. Tuhansilla ihmisillä saattaa olla sama 
nimi kuin sinun maasi presidentillä, mutta ainoastaan 
yhdellä heistä on tällä hetkellä voima ja auktoriteetti 
omassa asuinmaassasi. Jossain päin maailmaa, kuten 
vaikkapa Etelä-Amerikassa, joitakin ihmisiä kutsutaan 
nimellä “Jeesus.” Joten kyse ei ole siitä, miten jokin 
nimi lausutaan tai miltä se kuulostaa, vaan kyse on siitä 
auktoriteetista, joka tämän nimen omaavalla henkilöllä 
on.

Et voi erottaa ihmistä hänen nimestään. Ihmisen nimi 
identifioi hänet ja se auktoriteetti, joka on annettu tälle 
ihmisille, on hänen nimessään.  Jeesuksen Kristuksen, 
nasaretilaisen tapauksessa, kaikki auktoriteetti sekä 

MIES JA HÄNEN NIMENSÄ

Sentähden onkin Jumalan hänet 
korkealle korottanut ja antanut 

hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 
korkeamman (Filippiläiskirje 2:9).

maanantai 25
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Timoteus 1:1-18 & Jeremia 17-18

Johannes 7:32-44 & 2. Kuningasten 13-14

Johannes 14:13-14; Matteus 28:18-19

taivaassa että maan päällä ja maa alla on annettu 
Hänelle. Joten, kun sinä sanot, “Minä puhun Jeesuksen 
Nimessä” tai kun julistat jotain Hänen Nimessään, sinä 
vetoat Hänen auktoriteettiinsa.

Tämä on ainoa nimi, johon on puettuna kaikki 
Jumalann voima. Tässä Nimessä on voima ja se voi 
avata jokaisen oven, tuhota kaikenlaiset sairaudet ja se 
saa sinut myös vaeltamaan jatkuvassa kirkkaudessa ja 
voitoissa. Ihminen, joka on rampa, ei välttämättä pysty 
aloittamaan kävelemistä hänen omassa nimessään tai 
maansa presidentin nimessä, mutta Jeesuksen Nimessä 
jopa vammautuneet raajat parantuvat. Vastaanota juuri 
nyt vahvistumista Jeesuksen Nimessä. Jos olet ollut 
sairas tai jos sinulla on ollut jokin vaiva, tule täysin 
terveeksi; tule parannetuksi Jeesuksen Nimessä. Ala 
nyt iloitsemaan ja kiittämään Häntä siitä, että Hän on 
parantanut sinut ja toimi myös sen mukaisesti. 

Raamattu sanoo, “Ja kaikki, minkä teette 
sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen 
nimessä, kiittäen Isää Jumalana hänen kauttansa” 
(Kolossalaiskirje 3:17). Opettele elämään Hänen 
Nimessään ja käyttämään Hänen Nimeään. Tämä nimi 
saa kaiken epäonnistumisen, köyhyyden, sairauden, 
puutteen ja pimeyden päättymään lopullisesti. Halleluja!

Rakas Isä, minä käytän rohkeasti Jeesuksen Nimeä. 
Elän Hänen Nimensä voimassa ja sen kautta joka 
päivä. Puhun Jeesuksen Nimessä tiedostaen sen, että 
sanoissani on sama voima ja auktoriteetti kuin jos Itse 
Jeesus olisi puhumassa. Teen vaatimuksia juuri nyt 
ja julistan, että kaikki asiat ovat alamaisena minulle. 
Olen voitokas ja onnistun sekä menestyn kaikessa 
omassa elämässäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Paavalin kirjeen kolmannessa luvussa galatalaisille 
kristityille hän puuttuu siihen, että he ovat 

kieltäneet uskon sanoman. He ovat luopuneet 
yksinkertaisesta armon sanomasta Kristuksessa ja 
alkaneet noudattaa Mooseksen lakia saavuttaakseen 
vanhurskauden. Kun Paavali sai tietää, että he olivat 
omaksuneet väärien opettajien opetuksia, hän moitti 
heitä: “Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut 
teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu 
ristiinnaulittuna?” (Galatalaiskirje 3:1). 

Tämän pä ivän seurakunnassa  on myös 
tämänkaltaisia ihmisiä; he ovat aloittaneet oikealla tiellä, 
mutta sitten he ovat alkaneet kuunnella vääriä oppeja 
ja joutuneet harhaan. Heistä on tullut riidanhaluisia, 
vastakkainasettelua hakevia, levottomia, töykeitä ja 
kurittomia Jumalann Huoneessa. Jotkut ovat jopa 
katkaisseet kokonaan seurakuntayhteytensä. 

Kun kyse on Jumalann Sanaa tottelemattomasta 
veljestä, siskosta tai kokonaisesta perheestä Herrassa, 
jotka kulkevat itsepäisesti Hengen johdatusta vastaan, se 
johtuu siitä, että typeryyden henki on vallannut heidän 
mielensä. Niinpä on jälleen kivuliaan synnytyksen aika, 
kunnes Kristus saa heissä muodon. Näin apostoli Paavali 
toimi.

Miksi Paavalin piti synnyttää kivulla galatalaisten 
tähden? Hän oli synnyttänyt kivulla aiemminkin, minkä 
kautta galatalaiset olivat vastaanottaneet Kristuksen. 
Hän päätti tehdä niin toistamiseen, sillä he olivat 
kääntyneet pois totuudesta. Tämä kivulla synnyttäminen 
on esirukousta, joka johtaa harhateille joutuneen 
pelastukseen ja vapautukseen. 

Näin sinun tulee toimia tällaisten ihmisten kohdalla: 
rukoilla uudelleen ja uudelleen, esirukouksessa ja 
paastossa. Synnytä kivulla rukouksessa, jotta Kristus-

SYNNYTÄ KIVULLA RUKOUKSESSA
Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy 
kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa 
muodon teissä (Galatalaiskirje 4:19).  

tiistai 26
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Johannes 7:45-53 & 2. Kuningasten 15-16

Efesolaiskirje 3:14-17; Kolossalaiskirje 1:9-11

elämä valtaa heissä alaa, kunnes he antautuvat täysin 
Jumalann totuudelle ja vanhurskaudelle ja juurtuvat 
niihin.

Sanat, “…kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa 
muodon teissä” kertovat, ettei Kristuksen elämä ollut 
vielä tullut galatalaisissa näkyviin. Heistä oli tullut 
maailmallisia, väärään ja uskoa tuhoavaan tietoon 
nojaavia. Opettele siis rukoilemaan palavasti hengessä 
vastikään uskoon tulleiden puolesta ja Kristuksen 
seurakunnan uusien jäsenten puolesta ympäri maailmaa. 
Rukoile, että heidän ymmärryksensä lisääntyisi ja että 
he saisivat lisää ilmestystä Kristuksesta. Rukoile, että he 
juurtuisivat uskoon Sanan julistuksen ja Pyhän Hengen 
kautta. Rukoile, että he täyttäisivät tarkoituksensa ja 
johdattaisivat myös toisia Kristuksen luo.  

Rukoile myös niiden puolesta, jotka kohtaavat 
vaikeita aikoja ja joita vainotaan. Muista heitä, 
jotka horjuvat uskossaan, jotta he saisivat vahvistua 
sisäisesti Hänen Henkensä voimasta, lujasti rakkauteen 
ankkuroituneina ja Häntä kaikessa miellyttäen. Jeesuksen 

Rakas Isä, kiitän sinua rukouksen siunauksesta 
ja oikeudesta rukoilla. Kiitän mahdollisuudesta 
synnyttää kivulla, kunnes Kristus saa muodon 
hiljattain uskoon tulleiden ja myös uskosta harhaan 
joutuneiden sydämissä. Tälläkin hetkellä rukoilen 
lastesi puolesta, jotta viisautesi saisi ohjata heidän 
sydämiään ja hallita heidän mielissään. Tämä saa 
aikaan vanhurskauden tekoja Valtakuntasi hyväksi. 
Rukoilen, että he juurtuisivat lujasti rakkauteen, 
miellyttäen sinua kaikessa, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.  

RUKOUS
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keskiviikko 27

Tässä ajassa näemme ja koemme niin paljon 
hankaluuksia sekä kriisejä, että tuntuu kuin 

pahuus leviäisi hallitsemattomasti ympäri maailman. 
Monet ajattelevat: ”Onko enää toivoa jäljellä?” Mutta 
kun luet Raamatun Sanaa, ymmärrät sieltä Jumalann 
omille lapsilleen luoman Jumalanllisen suunnitelman 
tähän myrskyisään maailmaan. Esimerkiksi psalmin 
91 ensimmäinen jae on niin innostava ja lohduttava: 
“Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan 
varjossa yöpyy”.

Sinun sijaintisi Hengessä on ”Korkeimman salainen 
paikka”. Psalmin kirjoittaja ei olisi voinut ilmaista asiaa 
enää tämän paremmin. Toinen jae (Psalmit 91:2) avaa 
asiaa lisää sanoen: “Herra on minun turvani ja linnani, 
hän on minun Jumalanni, johon minä turvaan.” 
Tämä tarkoittaa, että Herra itse on tuo salainen paikka, 
sillä Hän on turvasi ja linnasi. Korkeimman salaisessa 
paikassa oleminen tarkoittaa, että olet Hänessä. 
Uudessa testamentissa tuota paikkaa kutsutaan 
Kristukseksi: “…siis jos joku on Kristuksessa…” (2. 
Korinttolaiskirje 5:17). 

Huomaa alleviivattu ilmaus ”Kristuksessa”. Se 
kertoo Kristuksen olevan paikka Jumalanssa. Miten 
kukaan voisi olla vähäosaisena Kristuksessa? Se on 

KORKEIMMAN SALAINEN PAIKKA

Herra, sinä olet turvamme polvesta 
polveen (Psalmit 90:1).
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Jesaja 43:2; Johannes 16:33

mahdotonta! Kristuksessa on ainoastaan kunniaa - aina 
ja ikuisesti! Kristuksessa on iankaikkinen elämä. Sinulla 
on Hänessä suoja kaikenlaisia vahinkoja, pahuutta ja 
tuhoja vastaan. Ei siis ihme, että seitsemäs jae sanoo, 
“Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen 
tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu”  (Psalmit 
91:7).

Rakas Isä, kiitän kunniastasi elämässäni. Kiitän 
läsnäolostasi minussa ja ympärilläni. Jokainen ase, 
joka valmistetaan varalleni, on oleva tehoton, koska 
olen Korkeimman salaisessa paikassa ja yövyn 
Kaikkivaltiaan varjossa. Hän, joka on Suurempi, elää 
minussa ja Hänessä ja Hänen kauttaan minä hallitsen 
ja saan loistokkaan voiton yli Saatanan ja tämän 
maailman elementtien, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Meidän Jumalanmme on niin armollinen ja 
hyvä. Mieti mitä juuri luimme! Israelin lapset 

olivat surullisia ja itkivät, koska he eivät olleet  totelleet 
Jumalana. Mutta heidän itkiessään ja tehdessään 
parannusta, Herra sanoi heille: ”Menkää ja juhlikaa, 
koska tämä päivä, jona olette kokoontuneet kuulemaan 
Sanaani, on pyhä. Älkää olko pahoillanne, koska ilo 
HERRASSA on väkevyytenne.” Halleluja! 

Yhdestoista ja kahdestoista jae sanovat, “Myöskin 
leeviläiset rauhoittivat kaikkea kansaa ja sanoivat: 
”Olkaa hiljaa, sillä tämä päivä on pyhä; älkää 
olko murheelliset” Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, 
lähetti maistiaisia…” Tässä ei ole kyse syömisestä 
ja juomisesta, koska Raamattu sanoo: “…sillä ei 
Jumalann valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan 
vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä” 
(Roomalaiskirje 14:17). On kyse ilosta, joka sinulla on 
Hänessä Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jolta 
olemme saaneet sovituksen (Roomalaiskirje 5:11). 

Nehemian kirja 12:43, kertoo siitä päivästä, kun 

ILO HERRASSA
Ja hän sanoi vielä heille:  Menkää ja syökää 
rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia 
ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole 
mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on 
pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää 
olko murheelliset, sillä ilo HERRASSA on 

teidän väkevyytenne (Nehemia 8:10). 

torstai 28
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2. Timoteus 4:1-22 & Jeremia 26-28
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Jerusalemin muurit olivat valmiit ja oli juhlan aika: “Ja he 
uhrasivat sinä päivänä suuria uhreja ja iloitsivat, sillä 
Jumalan oli suuresti ilahuttanut heitä; myöskin vaimot 
ja lapset iloitsivat. Ja ilo kuului Jerusalemista kauas.” 
Vau! Pietari kutsuu iloamme ”sanoinkuvailemattomaksi 
ja kirkastuneeksi” (1. Pietari 1:8). Heidän ilonsa kuului 
kauas! Heillä oli ylenpalttinen riemu!

Niistä hirvittävistä asioista huolimatta, joita 
maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, sinä voit olla täynnä 
iloa joka päivä. Ilmaise sitä ylenpalttisesti. Juhlista 
Herraa - Hänen suuruuttaan, hyvyyttään, kunniaansa 
ja armoaan - joka päivä aivan ennennäkemättömällä 
tavalla. Älä anna pimeydelle sijaa elämässäsi. Ilo on 
uudelleen luodun ihmishengen hedelmä. Päästä se 
siis aina sisimmästäsi valloilleen. Jeesus sanoi, “Tämän 
minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä 
ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi” (Johannes 15:11). 
Kunnia Jumalanlle! 

Olen aina iloinen ja ylistyksessäni ylenpalttinen, 
koska ilo Herrassa on minun väkevyyteni. Iloni ei 
riipu tilanteista. Se kumpuaa sisimmästäni ja voittaa 
kaikki olosuhteet. Iloni on pysyvää ja se pitää minut 
vahvana ja elinvoimaisena. Kunnia Jumalanlle! 
Lisäopiskelua varten:

TUNNUSTUS
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1. Korinttolaiskirjeessä 3:21 apostoli Paavali 
vahvistaa Hengen kautta tämän alleviivatun 

osan yllä olevasta jakeesta; joka sanoo, “...kaikki on 
teidän.” Tämä johtuu siitä, että kaikki on Kristuksessa 
ja Kristus on sinussa. Siksi kaikki nykyiset ja tulevat 
asiat ovat sinun! Hänen Jumalanllinen voimansa — 
ei sinun oma kykysi tai inhimillinen viisautesi — on 
antanut sinulle KAIKKI asiat, mitä tarvitaan elämään ja 
jumalisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulta ei tulisi 
koskaan puuttua mitään. 

Lue avausjakeemme uudelleen: “Koska hänen 
Jumalanllinen voimansa on lahjoittanut meille 
kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan….” 
Kun Jumalan sanoo, että Hän on tehnyt jotain, sinä 
uskot ja toimit sen mukaan. Esimerkiksi sinulla on 
todennäköisesti jonkin verran rahaa pankissa; kun teit 
talletuksen, sait vahvistusviestin, että tilillesi on laitettu 
XYZ -rahasumma ja sinä uskoit sen. Kun sitten halusit 
käyttää näitä rahoja, et “yrittänyt” vaatia niitä; vaan 
tiesit, että rahat ovat sinun ja ne ovat käytettävissäsi.

T ies i tkö ,  e t tä  Jumalann Sana on tämä 
“vahvistusviesti” sinulle siitä, että sinulla on se, mitä Hän 
sanoo sinulla olevan ja että olet se, jonka Hän sanoo 

LUOTA HÄNEN SANAANSA JA TOIMI 
SEN MUKAISESTI 

Koska hänen Jumalanllinen voimansa 
on lahjoittanut meille kaiken, mikä 
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, 
hänen tuntemisensa kautta, joka on 
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja 
täydellisyydellään (2. Pietari kirje 1:3).

perjantai 29
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Titus 1-2 & Jeremia 29-30

Johannes 8:22-32 & 2. Kuningasten 21-22

2. Korinttolaiskirje 1:20; Jaakob 1:22-25

sinun olevan ja että voit tehdä sen, mitä Hän sanoo 
sinun kykenevän tekemään? Luota Hänen Sanaansa 
ja toimi sen mukaisesti, ja tulet hämmästymään sitä 
laadukasta elämää, jota tulet elämään. Hänen Sanansa 
on täysin luotettava! Anna elämän varmuutesi — 
varmuuden siitä, että tulet olemaan aina voittaja ja 
menestynyt — perustua Sanasta kumpuavaan uskoosi.

Jos kamppailet tänään elämässäsi ja elät uhrina, 
se johtuu todennäköisesti siitä, että et ole uskonut 
Sanaan tarpeeksi. Sen sijaan, että syyttäisit tilanteestasi 
olosuhteita, hallitusta tai muita ihmisiä, vaella tietoisesti 
ja johdonmukaisesti Jumalann Sanan valossa. Ei ole 
olemassa mitään sellaista, mitä voisit vielä tarvita 
tai toivoa jumalalliseen elämääsi, mitä sinulla ei jo 
olisi Kristuksessa. Kysymys kuuluu, tiedätkö tämän? 
Jos tiedät, sinulla on edessäsi loppumattomien 
mahdollisuuksien elämä; eikä mikään tule olemaan 
sinulle mahdotonta (Markus 9:23). Laita Sana 
toimimaan elämässäsi, niin voitat aina.  

 Rakas Isä, kiitos, että olet antanut minulle kaiken, 
mitä tarvitsen elääkseni voittoisaa ja menestyksekästä 
elämää. Olet kutsunut minut kirkkauteen ja 
täydellisyyteen ja olet antanut minulle elämän 
ylistyksessä, kunniassa ja kiitollisuudessa. Kiitos, 
että olet niin armollinen ja ystävällinen, ja kiitos 
Sanastasi, joka hallitsee minussa ja minun kauttani 
aina, Jeesuksen nimessä. Aamen!

RUKOUS
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Jeesus sanoi Johannes evankeliumissa 5:26, “Sillä 
niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on 

antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä 
on elämä itsessänsä.” Tämä tarkoittaa, että Jeesuksella 
oli sama elämä kuin Jumalanlla, kun Hän vaelsi täällä 
maan päällä. Näin sen täytyi olla, koska Hän on itse 
Jumalan. Hän sanoi Johannes evankeliumissa 10:38, 
“että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan 
minussa ja minun olevan Isässä.”

Tämä, mitä juuri luimme, on yksinkertaisesti 
todella poikkeuksellista; tämä on juuri sitä, mitä Jumala 
on tahtonut ihmisen kanssa. Hän loi ihmisen, jotta 
Hän olisi meissä ja me Hänessä, jotta olisimme yhtä 
Hänen kanssaan — Häntä heijastelevia superolentoja 
- osanottajina Jumalann kaltaisuuteen ja Hänen 
kuvanaan täällä maan päällä. Halleluja! Tämä tapahtui, 
kun synnyit uudesti. Raamattu sanoo, “Mutta joka 
yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan” (1. 
Korinttolaiskirje 6:17).

Vaikka olet syntynyt ihmisestä, tämä ykseys 
Kristuksen kanssa tekee sinusta yliluonnollisen, koska 
se elämä, joka on sinussa, on Jumalann elämä ja 
luonto; Kristus on nyt elämäsi. Näin luimme myös 
avausjakeestamme. 1. Johannes kirje 5:11-12 sanoo, 
“Ja tämä on se todistus: Jumalan on antanut meille 
iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen 

KRISTUS-ELÄMÄ SINUSSA 

Kun Kristus, meidän elämämme, 
ilmestyy, silloin tekin hänen 

kanssaan ilmestytte kirkkaudessa 
(Kolossalaiskirje 3:4).

lauantai 30
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Titus 3:1-15 & Jeremia 31-32

Johannes 8:33-43 & 2. Kuningasten 23

Kolossalaiskirje 1:26-27; 1. Johannes 5:11-13

Pojassaan. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla 
Jumalann Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” Siunattu 
olkoon Jumalan!

Jos sinulla on Jeesus Kristus, sinulla on Jumalanllinen 
elämä nyt. Roomalaiskirjeessä 6:23 sanotaan, että 
Jumalann lahja on iankaikkinen elämä Jeesuksen 
Kristuksen kautta. Tämä on Evankeliumin sanoman 
perustavanlaatuinen totuus. Kun saavutat korkeamman 
ymmärryksen Evankeliumista, tulet huomaamaan 
että Jeesus ei todellakaan seiso jossain kauempana 
antaessaan sinulle iankaikkisen elämän; Hän on 
iankaikkinen elämä! Kun Hän antoi sinulle iankaikkisen 
elämän Hän itse asiassa antoi sinulle Itsensä. Mikä voisi 
olla loistavampaa? 

Elämäni on kätketty Kristuksen kanssa Jumalanan; 
Kristus on elämäni! Synnin, epäonnistumisen, 
tappion ja häpeän elämä naulattiin ristille ja nousin 
voitokkaasti Kristuksen kanssa vanhurskauden, 
kunnian, rauhan ja kirkkauden elämään. Hänen 
Jumalanllisuutensa on syrjäyttänyt ihmisyyteni. 
Siunattu olkoon Hänen Nimensä iankaikkisesti! 

TUNNUSTUS
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Uudestisyntyneenä sinä olet Saatanan 
yläpuolella; sinä voitit Saatanan Jeesuksessa 

ja Hänen kanssaan — Saatanan omalla alueella - 
helvetissä! Kolossalaiskirje 2:15 (NIV) sanoo, “Ja 
kun Hän oli riisunut voimat ja vallat, hän teki niistä 
julkisen näytöksen voittaen ne ristillä.”  Kun Jeesus 
teki tämän, sinä olit Hänessä. Halleluja!

Siksi et ole pimeyden auktoriteetin, hallintavallan, 
hallintoalueen etkä voimien alaisuudessa; ne eivät voi 
enää vaikuttaa elämääsi. Se paikka, missä sinä olet, 
on sellainen ulottuvuus, johon ne eivät pääse ja jota 
ne eivät voi edes lähestyä; se on Jumalann rakkaan 
Pojan Valtakunta. Sinun ei tulisi olla demonien armoilla. 
Mutta ongelma on se, että monet seurakunnassa eivät 
ole käyttäneet auktoriteettiaan ja hallintavaltaansa 
Saatanaa ja pimeyden voimia kohtaan. 

Saatanan kanssa ei tarvita väittelyjä eikä mitään 
turhaa kamppailua. Jeesus ei sanonut, että “Sinun 
tulee “tönäistä” paholaista tai kamppailla paholaisten 
kanssa minun Nimessäni.” Hän sanoi: “Aja riivaajat 
ulos” (Markus 16:17); se tarkoittaa, että potkaiset, 
heität, häädät ne pois voimalla. Sinä annat niille 
komentoja. Halleluja! Sinun on laitettava Jumalann 
Sana toimimaan. 

Jos esimerkiksi paholainen aiheuttaa sinulle 

HALLINTAVALTA YLI PIMEYDEN

Kiittäen Isää…,joka on pelastanut 
meidät pimeyden vallasta ja 

siirtänyt meidät rakkaan Poikansa 
valtakuntaan

 (Kolossalaiskirje 1:12-13).

sunnuntai 31
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Filemon 1:1-25 & Jeremia 33

Johannes 8:44-59 & 2. Kuningasten 24-25

Markus 1:25-27; Kolossalaiskirje 2:15; Luukas 10:19; 
Efesolaiskirje 4:27

essentiaalista vapinaa — saaden kätesi, pääsi, kehosi, 
äänesi tai jalkasi tärisemään rytmisesti — sinun tulee 
sanoa: ”Hetkinen paholainen! Minä kuulun Kristuksen 
Valtakuntaan, en pimeyden piiriin. Siksi käsken 
Jeesuksen Nimessä tämän kummallisuuden loppua 
kehossani!” Ja näin tämä vaiva tulee loppumaan. 
Kun vaadit tätä tapahtumaan, kehosi täytyy myöntyä, 
koska Jumalann Sana on laki! Mikään ei voi vastustaa 
Jeesuksen Nimessä olevaa voimaa. 

Herra on antanut sinulle voiman (auktoriteetin) 
tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen 
voimaa, eikä mikään missään tapauksessa voi 
vahingoittaa sinua. Saatanalla ei ole oikeutta johtaa 
asioita elämässäsi tai kodissasi tai sinulle rakkaiden 
ihmisten elämissä, koska olet yhtä Kristuksen kanssa 
ja sinulle on annettu kaikki voima ja valta taivaassa ja 
maan päällä Saatanan pidättelemiseen, olosuhteiden 
hallitsemiseen ja siihen, että otat hallinnan omasta 
maailmastasi. Kunnia Jumalanlle! 

Herra on antanut minulle voiman tallata käärmeitä ja 
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa; eikä mikään 
ole vahingoittava minua millään tavalla. Saatanalla ei 
ole oikeutta johtaa asioita elämässäni tai kotonani tai 
rakkaitteni elämässä, koska minulla on kaikki voima 
ja valta taivaassa ja maan päällä hallita ja johtaa 
omaa maailmaani. Halleluja! 

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

Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

”Rakas Herra Jumalan, uskon koko sydämestäni Jeesukseen 
Kristukseen, elävän Jumalann Poikaan. Uskon Hänen kuolleen 
minun puolestani ja Jumalann 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 Jumalann lapsi. Halleluja!”

Onnittelut! Olet nyt Jumalann 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 Jumalann Jumalanllisen 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 Jumalann läsnäololla -- tätä 
Jumalanllista 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 Jumalann Sanassa.

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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