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LISÄTIEDOT JA TILAUKSET:



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

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

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

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

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 4,000 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2021 painos tästä päivän sanasta tulee 
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä 
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden. 
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat 
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella 
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen 
Jumalan Sanassa. 

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

                                                -Pastori Chris Oyakhilome

Johdanto

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-



Elah laakso on tasainen alue, joka 
sijaitsee Juudan vuoriston länsireunalla. 
Tämä laakso on saanut nimensä Elah 
(tärpättipistaasi) puun mukaan, koska 
tämä laji on peräisin sieltä.

Eräs klassinen Raamatun tarina, joka 
kertoo Daavidista ja Goljatista, tapahtui 
nimenomaan tässä laaksossa. Daavid 
tappoi filistealaisen jättiläisen, Goljatin, 
pelkällä ritsalla ja yhdellä sileällä kivellä, 
jonka hän otti laaksossa virtaavasta 
purosta ja näin hän saavutti israelilaisille 
voiton filistealaisista.

  Elah laakso
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Muutama vuosi sitten eräs nuori mies tuli 
luokseni ja kertoi, kuinka eräänä päivänä 

herätessään hän huomasi, että puolet hänen kehostaan 
oli tunnottomana. Hän ei tuntenut toista puolta 
vartalostaan eikä kasvojaan. Tämä oli tapahtunut 
yhdessä yössä. Samalla, kun hän kertoi minulle siitä, 
tiesin, että hänen oli ryhdyttävä toimimaan välittömästi. 

Joten pyysin häntä menemään tietylle puolelle 
lavaa, polvistumaan sinne ja tunnin ajan taukoamatta 
hänen tulisi rukoilla kielillä niin nopeasti, lujasti ja niin 
äänekkäästi kuin vain pystyi. Käskin hänen tehdä tämän 
toistuvasti muutaman päivän ajan ja seurasin häntä 
hänen tehdessään tätä. Tiesin, että kyseessä oli vakava 
tilanne, mutta hän ei tarvinnut ketään laskemaan käsiä 
hänen päälleen. 

Kun hän rukoili näin muutaman päivän Pyhässä 
Hengessä, kaikki oireet hävisivät, ja hän parani täysin. 
Halleluja! Sen jälkeen, kun olet uudestisyntynyt, Pyhän 
Hengen voima on jo koskettanut koko sinun kehoasi. 
Sinussa on uusi elämä. Et voi enää olla epäonnistunut 

SINUSSA ON TARPEEKSI VOIMAA 

Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te 
saatte voiman, ja te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusalemissa 
että koko Juudeassa ja Samariassa ja 

aina maan ääriin saakka
 (Apostolien teot 1:8).

keskiviikko 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Johannes 16:23-33 & 2. Aikakirja 3-4

Kolossalaiskirje 1:27-29; 2. Pietari 1:3-4; Efesolaiskirje 3:20

tai sairas. Sinua ei voi sanoa hedelmättömäksi. 
Mitä tahansa käytkään läpi elämässäsi, hyödynnä 

itsessäsi olevaa voimaa tarvitsemaasi muutokseen 
ja ihmeeseen. Tämä voima aktivoituu, kun rukoilet 
kielillä, ja se toimii dynaamisen voimallisesti. Luimme 
avausjakeestamme: “Kun Pyhä Henki tulee teihin, 
niin te saatte voiman…” Tämä voima on “dunamis” 
(kreikaksi) – se on dynaaminen kyky muutosten 
aikaansaamiseksi.

Ei ole olemassa mitään sellaista tilannetta, jota et 
voisi itse muuttaa! Tämä voima, joka pystyy tekemään 
niin paljon enemmän kuin mitä osaat edes pyytää, 
ajatella tai kuvitella, ei ole taivaassa, vaan se on sinussa. 
Sinulle on ehkä kerrottu, että synnyit parantumattoman 
sairauden kanssa; sillä ei ole enää merkitystä, koska 
voit muuttaa sen! Laita Sana toimimaan; aktivoi sinussa 
oleva voima ihmettäsi varten. Halleluja! 

En ole tavallinen ihminen. Minussa on Jumalan elämä 
ja luonto. Olen Jumalan maanpäällinen päämaja. 
Tuon esiin hyviä asioita ja hallitsen omaa maailmaani 
minussa asuvan Jumalan Hengen voiman ja 
kirkkauden alle. Olen täynnä Jumalaa, täynnä Hänen 
viisauttaan, kirkkauttaan ja voimaansa. Halleluja! 

TUNNUSTUS
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Yllä olevassa jakeessa ilmaus, “...hän antaa sen 
sinulle”, on kreikaksi “didōmi”, ja se tarkoittaa, 

että Jumala antaa sinulle sen, mitä tarvitset; Hän 
laittaa sen tapahtumaan sinulle. Se, mitä Jeesus sanoi 
avausjakeessamme, antaa meille avoimen luvan pyytää 
mitä tahansa Hänen Nimessään ja voimme odottaa 
saavamme vastauksia. 

Valitettavasti jotkut ihmiset eivät ota tätä käyttöön, 
vaan he valittavat ja vaikeroivat ahdingoissaan. Hän 
sanoi, “...anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne 
olisi täydellinen.” Hän ei halua sinun kamppailevan 
vihaisena ja kurjana läpi elämäsi. Hän haluaa sinun 
olevan AINA iloinen ja Hän tietää, että yksi tapa saada 
se tapahtumaan, on toteuttaa pyyntösi; että sinulla olisi 
enemmän kuin tarpeeksi ja yltäkylläisesti.

Ehkä tänä päivänä yrityksesi on kaatumaisillaan tai 
on jo kaatunut, tai sijoituksesi ovat valuneet hukkaan. 
Ehkä kohtaat vakavia haasteita jollain elämäsi alueella. 
Herra sanoo, “Pyydä, mitä haluat, niin minä annan sen 
sinulle!” Mitä tahansa haluatkin, älä itke, älä kerjää, 
äläkä valita. Toimi vain Hänen Sanansa mukaan; pyydä 
ja vastaanota. 

torstai 2
HÄN LAITTAA SEN TAPAHTUMAAN 

SINULLE
...Jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen 
teille antava minun nimessäni. Tähän asti te 
ette ole anoneet mitään minun nimessäni; 
anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne 
olisi täydellinen (Johanneksen evankeliumi 

16:23-24).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Johannes 17:1-10 & 2. Aikakirja 5-6

Rakas Isä, kiitos tästä avoimesta luvasta pyytää mitä 
tahansa Jeesuksen Nimessä ja saada vastauksia. Olet 
todistanut kerta toisensa jälkeen, että sinun ilosi 
on vastata rukouksiini ja täyttää sydämeni toiveet 
armollisesti. Tiedän, että minulla on kaikkea, mitä 
tarvitsen elämään ja jumalisuuteen, sillä sinä olet 
jo tehnyt kaiken minun saatavilleni Kristuksessa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Johannes 16:23-24 TPT; Matteus 7:7-8

Herra rakastaa sinua. Hän on intohimoisempi 
ja päättäväisempi menestyksesi suhteen kuin mitä 
sinä koskaan voisit olla. Joten, mikä tahansa sinua 
vaivaakin, tuo se Hänelle niin kuin Hän on sanonut. 
Filippiläiskirjeessä 4:6-7 Hän sanoi: “Älkää mistään 
murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne 
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle 
tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea 
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne 
ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”

Hän on varannut sinulle kaikkea enemmän kuin 
tarpeeksi tehdäkseen sinusta onnellisen ja antaakseen 
elämällesi täyttymyksen. Raamattu sanoo, että Hän 
antaa meille kaikkea vapaasti nautittavaksi. Sinun tulee 
vain yksinkertaisesti luottaa Häneen. Pyydä uskossa, 
Jeesuksen Nimessä ja ota vastaan. 
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perjantai 3
PAASTO - ELINEHTO TEHOKKAALLE 

RUKOUKSELLE
Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan 

puoleen hartaassa rukouksessa ja 
anomisessa, paastossa, säkissä ja tuhassa 

(Daniel 9:3).

Paastoaminen on hengellinen harjoitus, joka 
on yksi elintärkeä edellytys tehokkaalle 

rukouselämälle. Paasto ei ole sama asia kuin nälkälakko. 
Kyse ei ole ruuan välttämisestä. Koska on myös 
ihmisiä, jotka ovat joskus pidemmän aikaa syömättä, 
todennäköisesti siksi, että he ovat niin kiireisiä; se 
ei tarkoita kuitenkaan, että he olisivat paastonneet. 
Paastossa on kyse huomiosi kääntämisestä pois ruuasta 
Jumalan puoleen.

Jotkut kääntävät huomionsa pois ruuasta ollakseen 
vain kiireisinä sellaisissa aktiviteeteissa, jotka eivät kehitä 
heidän omaa henkeään tai auta heitä keskittymään 
Jumalaan. Jotta paastosi olisi tehokas, sinun täytyy 
asettaa sydämesi Herraan ja Hänen Sanaansa läpi koko 
paastosi. Sinun tulee myös ottaa laatuaikaa Hengessä 
rukoilemiseen.

Paastoamisessa ei ole kuitenkaan kyse siitä, että 
yrittäisit sitä kautta suostutella Jumalaa tekemään jotain 
hyväksesi. Paastoaminen ei muuta Jumalaa, se muuttaa 
sinua. Paastoaminen asemoi sinua hengellisesti, jotta 
voit vastaanottaa Häneltä. Esimerkiksi Herran ohjeistus 
tuli apostoleille siitä, että Barnabas ja Saul (myöhemmin 
Paavali) tulisi pyhittää palveluksen työhön, kun he olivat 
paastonneet ja rukoilleet: “Ja heidän toimittaessaan 
palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki 
sanoi: Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen 
työhön, johon minä olen heidät kutsunut” (Apostolien 
teot 13:2).

Apostolit kuulivat Pyhän Hengen äänen selkeästi 
ja he ymmärsivät Häntä, koska he rukoilivat ja 
paastosivat. Paasto saa sinut virittäytymään Jumalan 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Johannes 4 & Daniel 1-2

Johannes 17:11-21 & 2. Aikakirja 7-8

Apostolien teot 13:2 TPT; Daniel 9:3; Apostolien teot 14:23

Rakas Isä, kiitos rukouksen ja paaston siunauksista ja 
hengellisistä hyödyistä, jotka auttavat minua olemaan 
tehokkaana Hengen asioissa, kun kyvykkyyteni kuulla 
ja vastaanottaa sinulta tulevat näin terävöitetyiksi. 
Tulen tarkemmin virittyneeksi herkemmillekin 
Hengen signaaleille ja ohjeille, joita tarvitsen 
korkeampaa elämäntasoa varten; jatkuvan kirkkauden 
ja menestyksen elämää varten, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

RUKOUS

puoleen. Paaston kautta saat käännettyä henkesi ja 
mielesi pois tämän maailman lihallisista asioista, jotta 
voit keskittyä Herraan. Tämä tarkoittaa, että laitat 
pois maalliset lehdet, elokuvat, TV:n jne., ja asetat 
sydämesi ja mielesi Sanan opiskeluun, mietiskelyyn ja 
rukoukseen.

Kun toimit näin, lihasi asettuu alamaiseksi, 
kun henkesi viettää aikaa Jumalan kanssa. Siksi 
pystyt rukoillessasi puhumaan sanoja, jotka ovat 
Pyhän Hengen inspiroimia. Paastoaminen eheyttää 
henkeäsi ja saa sinut vastaanottavaisemmaksi Jumalan 
opastukselle. Hän on jo saattanut yrittää johdattaa tai 
opastaa sinua tiettyyn suuntaan, mutta et ole onnistunut 
tulkitsemaan Hänen merkkejään oikein. Mutta kun sinä 
paastoat ja rukoilet, tulet uudelleen asemoiduksi ja 
tämä hengellinen uudelleen orientoituminen sallii sen, 
että Pyhä Henki voi palvella sinua Hänen täydellisen 
tahtonsa mukaisesti.
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lauantai 4

Jatkona aiemmalle opiskelullemme siitä, mitä 
paasto tekee sinulle, paasto auttaa sinua myös 

rakentamaan vahvaa tahtomista. Paasto auttaa sinua 
ruokkimaan hengellistä nälkääsi tai tahtomistasi sen 
suhteen, mitä olet rukoilemassa. Vähitellen haluamisesi 
siirtyy sielun maailmasta hengelliseen ulottuvuuteen, 
jolloin siitä tulee hengen huokausta.

Ehkäpä toimit solujohtajana, koordinaattorina tai 
seurakunnan pastorina rukoillen seurakuntasi tai solusi 
kasvun puolesta. Sinulla täytyy olla vahva tahto sen 
kasvun puoleen, jonka tahdot nähdä, koska muutoin se 
ei ehkä tule koskaan tapahtumaan. Vahva tahtominen 
vetää puoleensa sitä, mikä ikinä tämän tahtomisen 
kohteena sitten onkaan. Paastoaminen ilman selkeää 
ja tarkasti määriteltyä toivetta ei tule saamaan paljoa 
aikaan. Ja koska olet paaston aikana keskittyneempi, 
siksi pystyt Hengen kautta vetämään puoleesi entistä 
herkempiä signaaleja, sanomia ja näkyjä korkeammalta 
hengen ulottuvuudelta.

Kun henkesi tulee näin inspiroiduksi, pystyt 
ottamaan vastaan Hänen Sanansa nopeasti ja 
seuraamaan sitä ohjausta, mitä Hän antaa sinulle. 
Raamattu sanoo: “Kun sinun sanasi avautuvat, niin 
ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä” 

VAHVAN TAHTOMISEN 
RAKENTAMINEN

Siunattuja ovat ne, joilla on 
vanhurskautta nälkä ja jano, sillä 

heidät ravitaan (Matteus 5:6).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Johannes 5 & Daniel 3-4

Johannes 17:22-26 & 2. Aikakirja  9-10

(Psalmi 119:130). Hänen Sanansa syttyy loistamaan 
hengessäsi ja valaisee polkusi. Ja yhtäkkiä vain tiedät, 
mitä tehdä ja minkälaisia askeleita sinun tulee ottaa, 
jotta saat toivomiasi tuloksia. 

Ylempänä olevassa Raamatun paikassa sana 
“ymmärrys” on käännetty heprean kielen sanasta, 
mikä tarkoittaa “käsityskykyä”. Kun Jumalan Sana 
menee sydämeesi, se antaa sinulle kyvykkyyden 
ymmärtää erilaisia aihealueita ja olosuhteita niin, 
että tiedät tarkalleen ottaen, mitä askelia sinun 
tulee ottaa. Opettele kehittämään vahvaa tahtotilaa 
paaston ja rukouksen kautta sekä sitoutumalla 
periksiantamattomaan Jumalan Sanan opiskeluun ja 
mietiskelyyn.

Rakas Isä, minä tulen rukouksen ja paaston kautta 
oikein asemoiduksi, jotta voin vastaanottaa Sanasi 
kautta tulevia ohjeita, suuntaa ja opastusta. 
Henkeni on virittyneenä signaaliesi puoleen ja 
olen aivan ilmiliekeissä levittääkseni Evankeliumia 
ympäri maailmaa, jotta sielut voivat pelastua. Sinun 
sydämesi palo hehkuu minussa entistä enemmän. 
Olen herkkänä sinun suuntasi puoleen, jotta pääsen 
seuraavalle tasolle elämässäni ja palvelutyössäni, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS

Roomalaiskirje 12:11; Nehemia 1:4
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sunnuntai 5

Avausjakeemme kertoo erään naisen 
inspiroivasta tarinasta, jolla oli verenjuoksutauti 

ja hän raivasi tiensä suuren joukon läpi saadakseen 
ihmeen koskettamalla Jeesusta. Jeesus ei ollut 
järkyttynyt siitä, että “epäpuhdas” nainen kosketti 
Häntä ilman Hänen suostumustaan.

Muista, että Mooseksen lain mukaan tällaisen 
naisen julkinen läsnäolo oli laitonta, puhumattakaan 
siitä, että hän koskisi muihin ihmisiin, sillä hänellä 
oli verenvuoto, mikä teki hänet saastaiseksi. Mutta 
Jeesus, aina niin rakastavana ja armollisena, puhutteli 
naista niin rakkaudellisesti. Hän sanoi, “…Tyttäreni, 
ole hyvällä mielellä; uskosi on tehnyt sinut terveeksi; 
mene rauhassa” (Luukas 8:48).

Ajattelepa tätä Mestarin armollista asennetta tätä 
naista kohtaan! Hänen rakkautensa on inhimillisen 
ymmärryksen yläpuolella; se on teeskentelemätöntä ja 
jumalallista. Ajattele myös, kuinka Hän aikanaan paransi 
spitaalisia. Luukas 5 kertoo kauniin kertomuksen siitä, 
kuinka Hän kosketti ja paransi erään spitaalisen. 
Raamattu sanoo, “Niin katso, siellä oli mies, yltänsä 
pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi 
kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen: “Herra, jos 

HÄNEN ÄÄRETÖN RAKKAUTENSA

...Sillä hän sanoi: “Kunhan vain saan 
koskettaa edes hänen vaatteitaan, 
niin tulen terveeksi”. Ja heti hänen 
verensä lähde kuivui, ja hän tunsi 
ruumiissansa, että oli parantunut 

vaivastaan (Markus 5:28-29).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2. Johannes & Daniel 5-6

Johannes 18:1-9 & 2. Aikakirja 11-12

Johannes 15:13; 1. Johannes 4:10-11

tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa”. Niin hän 
ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: “Minä tahdon; 
puhdistu. Ja kohta pitali lähti hänestä…” (Luukas 
5:12-13).

Mestari ei saanut tartuntaa koskettaessaan 
tartunnan saanutta miestä; vaan Hän paransi tartunnan! 
Tämä on se henkilö, ketä sinunkin tulisi jäljitellä. 
Hän on esimerkki, jota tulee seurata, ei niitä, jotka 
neuvovat  piiloutumaan “viruksilta” ja infektioilta, 
joiden parantamiseen Jeesus antoi meille voiman. 

Hän sanoi Luukkaan evankeliumissa 10:19: “Katso, 
minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä 
ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä 
mikään ole teitä vahingoittava.” Minä olen Jeesuksen 
inspiroima, ja niin sinunkin tulisi olla. Ole Hänen 
rakkautensa innoittama. Inspiroidu siitä, kuinka hellästi 
hän omana aikanaan kosketti särkyneitä ja murtuneita 
ihmisiä aivan, kuten Hän tekee edelleenkin; mutta nyt 
Hän tekee sen meidän kauttamme! Halleluja!

Rakas Isä, kiitos rakastavasta luonteestasi, joka 
kaikessa täyteydessään tulee ilmaistuksi ja näkyviin 
minussa ja minun kauttani. Tuon tänään näkyviin 
rakkauttasi ja jumalallista läsnäoloasi sairaille, 
väsyneille ja ylikuormitetuille, koska olen rakkautesi 
keidas. Olen vapautuksen, rauhan, virkistyksen 
ja siunauksen virta niille, jotka ovat ahdistuneita, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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maanantai 6

Raamattu näyttää meille sen, että “toivo” on 
yksi niistä periaatteista, joka tulee olemaan 

olemassa myös tulevassa maailmassa. Toivo on 
kykyä odottaa ja ennakoida tulevaisuuden suhteen. 
Jeesus osoitti toivoa kauniissa ja inspiroivassa 
rukouksessaan Johanneksen evankeliumissa 17, kun 
Hän uskoi opetuslapsensa Isän käsiin. Hän sanoi, “En 
minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös 
niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat 
minuun…” (Johannes 17:20).

On hämmästyttävää, kuinka Jeesus luovutti Isälle 
toiveensa opetuslastensa tulevaisuudesta, sekä myös 
niistä, jotka uskoisivat Häneen heidän todistustensa 
kautta. Hänellä ei ollut vain uskoa, vaan myös toivoa. 
Hän katsoi Isään toivoen. Mikä inspiraatio!

On toinenkin tapaus, jossa Hän osoitti suurta 
toivoa. Silloin Hän rukoili suuressa ahdistuksessa ja 
sielun tuskassa Getsemanen puutarhassa, niin että hiki 
tuli ulos Hänen kehostaan suurina veripisaroina. Mutta 
haluan sinun huomaavan Hänen rukouksensa sisällön. 
Raamattu kertoo, että Hän rukoili sanoen, “Isäni, jos 
mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä 
malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan 
niinkuin sinä” (Matteus 26:39).

Jeesus oli uskon mies, mutta tässä yhteydessä 
Hän oli toiveikas. Hän kesti Ristin, koska hänen 
toivonsa toteutui. Jeesus osoitti toivoa riippuessaan 
Ristillä; ja toivoa jopa kuollessaan! Tämä on Kristus, 
johon Paavali viittasi julistaessaan, “Siis, jos joku on 

INSPIROIDU HÄNEN TOIVOSTAAN

Mutta toivo ei saata häpeään; sillä 
Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän 
sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka 
on meille annettu (Roomalaiskirje 5:5).  
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

3. Johannes & Daniel 7-8

Johannes 18:10-18 & 2. Aikakirja 13-14

Roomalaiskirje 4:18; Heprealaiskirje 6:19; Psalmit 71:14

Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on 
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. 
Korinttolaiskirje 5:17).

Nyt, kun olet Hänessä, voit olla toiveikas Isän 
puoleen aivan, kuten Jeesuskin oli, jopa kuoleman 
edessä. Voisitko olla rukouksessa niin toiveikas, 
että jopa ne, jotka avoimesti vastustavat Kristusta, 
alkaisivatkin todella uskoa ja kääntyisivät sydämessään 
Hänen puoleensa, niin kuin Saulus Tarsolainen, ja 
vastaanottaisivat sielulleen pelastuksen Pyhän Hengen 
voimassa?

Opi toivon arvo. Sana julistaa, että “toivo ei 
petä, koska Jumalan rakkaus on sydämissämme” 
(Roomalaiskirje 5:5). Ole inspiroitunut Hänen 
toivostaan! Raamattu sanoo, että tämä toivo on sielun 
ankkuri: “Että me näistä kahdesta muuttumattomasta 
asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme 
voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet 
pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se 
toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja 
luja…” (Heprealaiskirje 6:18-20). Halleluja! 

Rakas Isä, Sanasi kautta olen toiveikkaana sen 
suhteen, että voittoni ja saavutukseni ovat pysyviä. 
Minä rukoilen sielujen puolesta kaikkialla ympäri 
maailmaa, että suurenmoinen armosi saavuttaisi 
heidät ja että pelastus tulisi heille todelliseksi, kun 
he kuulevat Evankeliumin sinun Nimesi kunniaksi ja 
ylistykseksi. Halleluja!

RUKOUS
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Herra sanoi Aabrahamille 1. Mooseksen 
kirjassa 22:17-18, “Minä runsaasti siunaan 

sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin 
taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, 
ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. 
Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki 
kansakunnat maan päällä.” Ja näin tapahtui, Herra 
siunasi Aabrahamia ja teki hänet suureksi. Voit nähdä 
tämän saman siunauksen vaikuttavan myös useissa 
sukupolvissa vielä hänen jälkeenkin. Iisak, Jaakob, 
Daavid ja Salomo vaelsivat sen todellisuudessa. 

Daavid, joka oli suurenmoinen kuningas, vei 
tämän aivan uudelle tasolle, koska hän tiesi, että 
suurenmoisuudessa on olemassa eri tasoja. Joten 
hän rukoili, “Sinä lisäät suurenmoisuuttani ja 
lohdutat minua kaikessa” (Psalmi 71:21 KJV). On 
olemassa kolme tapaa, joiden kautta voidaan tulla 
suurenmoiseksi: sinä voit syntyä suurenmoiseksi, 
suurenmoisuus voidaan antaa sinulle tai sitten sinä 
voit saavuttaa sen.

Mutta kiitos Jumalalle! Silloin kun uudestisynnyit, 
sinä synnyit suurenmoisena. Sinä synnyit tähän 
ihmeelliseen Jumalan perheeseen ja olet tekemisissä 
Kaikkivaltiaan Jumalan ja Hänen Valtakuntansa kanssa. 
Sinä synnyit kaiken Jumalan Valtakunnan rikkauden 

JATKUVASTI LISÄÄNTYVÄ 
SUURENMOISUUS

Sinä lisäät suurenmoisuuttani ja 
lohdutat minua kaikessa 

(Psalmi 71:21 KJV).

tiistai  7
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Juudas & Daniel 9-10

Johannes 18:19-27 & 2. Aikakirja 15-16

Psalmit 112:1-3; Psalmit 18:35; 1. Mooses 26:12-14;
 Galatalaiskirje 3:29

ja vaurauden perillisenä. Vaeltaaksesi tämän kaiken 
todellisuudessa, sinun täytyy ensinnäkin elää omien 
aistiesi yläpuolella. On olemassa paljon enemmän 
kuin vain se, mitä voit nähdä. Elämässä on kyse niin 
paljon enemmästä kuin vain siitä, mitä voit nähdä tai 
tuntea. Raamattu sanoo, “sillä me vaellamme uskossa 
emmekä näkemisessä” (2. Korinttolaiskirje 5:7).

Toisena asiana, sinun täytyy myös puhua 
samassa linjassa Jumalan kanssa, kun kyse on 
suurenmoisuudestasi. Aivan kuten psalmisti toimi, toimi 
sinäkin samoin ja tee tunnustuksia Sanan pohjalta ja 
puhu suurenmoisuuttasi esiin. Julista uskon kautta, 
että kasvusi on loputonta. Julista tästä lähtien, että 
Herra lisää sinun suurenmoisuuttasi merkittävillä 
tavoilla. Teitpä sitten mitä tahansa työtä, tee siitä 
suurenmoista, koska suurenmoisuus on sinussa. Sinä 
olet kuninkaallinen. Halleluja!

Minä olen Aabrahamin siementä. Olen suurenmoinen 
ja suurenmoisuuteni jatkaa kasvuaan eikä sille tule 
loppua. Herra saa minut kasvamaan, menestymään 
ja liikkumaan eteenpäin valtavin harppauksin. 
Suurenmoisuuteni on rajatonta, ja suurenmoinen 
armo menestymiseen sekä myös super-yltäkylläisyys 
ovat suunnattuina toimimaan minun parhaakseni. 
Halleluja!

RUKOUS
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Jumala on suunnitellut jokaisen meistä olemaan 
todella menestynyt. Mutta sinä et voi olla 

todellisuudessa menestys ennen kuin tiedät sen 
suunnitelman, joka Jumalalla on elämääsi varten. Voit 
olla menestys “itseäsi” varten tai niitä varten, jotka 
hurraavat sinulle, mutta ainoastaan sillä on todellista 
merkitystä, kun olet menestys Jumalaa varten. 
Menestys “itseäsi” varten tarkoittaa sitä, että saavutat 
omat tavoitteesi ja unelmasi. “Menestys” maailmaa 
varten tarkoittaa sitä, että täytät maailman unelmat ja 
odotukset sinua koskien. Mutta tämä ei ole todellista 
menestystä. Todellinen menestys tarkoittaa sitä, että 
saavutat Jumalan tavoitteet ja unelmat.

Menestys elämässä tarkoittaa niitä saavutuksia, 
jotka perustuvat Jumalan kutsuun, Hänen näkyyn, 
unelmiin ja suunnitelmiin. Ja ne tulee aina tehdä Jumalan 
tavoilla, ei ihmisten tavoilla. Menestystä mitataan eri 
tavoin elämäsi eri vaiheissa. Esimerkiksi opinnoissa, 
jos olet ensimmäisellä luokalla ja sinulla menee hyvin 
kokeissa, tämä tarkoittaa menestymistä ensimmäisellä 
luokalla, mutta ei kuitenkaan luokalla kaksi tai kolme. 
Ja joku toinen taas, joka on jo toisella tai kolmannella 
luokalla, tulee arvioiduksi sen mukaisesti. Kun sitten 
siirryt seuraavalle luokalle, sinut tullaan arvioimaan sen 
luokan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Joten 
menestys on suhteellista. 

Ole päättäväisenä sen suhteen, että tulet olemaan 

OLE MENESTYS JUMALAA VARTEN
Jos te siis olette herätetyt Kristuksen 
kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, 
jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla 
puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä 
ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan 

päällä (Kolossalaiskirje 3:1-2).

keskiviikko 8
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 1 & Daniel 11-12

   Johannes 18:28-40 & 2. Aikakirja 17-18

1. Johannes 2:15-16; Apostolien teot 26:16-18; 
2. Korinttolaiskirje 5:14-15 

erittäin menestynyt elämäsi eri vaiheissa Jumalan 
suunnitelmien mukaisesti, jotka Hänellä on varattuna 
sinun elämällesi. Tämän tulisi olla sinulle kaikkein 
tärkeintä: Mitä Jumala tahtoo? Mitä Hän ajattelee? Tämä 
on ainoa tapa, minkä kautta voit tietää, oletko sinä 
menestynyt vaiko et. Ja muista se, että Hänen tahtonsa, 
suunnitelmansa ja tarkoituksensa ovat aina linjassa 
Hänen Sanansa kanssa — Raamatun kirjoitusten kanssa. 

On monia ihmisiä, joita ei kiinnosta, mitä Jumala 
ajattelee. Jotkut eivät edes ajattele, että Jumalalla 
olisi heidän elämälleen yksilöllinen suunnitelma, 
mutta totuus on se, että Hänellä on. Raamattu sanoo, 
“‘Sillä minä tiedän ne suunnitelmat, joka minulla 
on sinua varten’, julistaa Herra, ‘suunnitelmat, 
jotka saavat sinut menestymään eivätkä vahingoita 
sinua, suunnitelmat, jotka antavat sinulle toivon ja 
tulevaisuuden’“ (Jeremia 29:11 TPT). Hän ei ainoastaan 
välitä sinusta, vaan hänellä on suunnitelma, joka ei ole 
vain kommunikoitavissa, vaan se on suunnitelma, joka 
voidaan toteuttaa ja se tulisikin toteuttaa. 

Rakas Herra, kiitos siitä, että johdatat ja opastat minut 
suunnitelmiisi, näkyysi, unelmiisi ja tarkoitukseesi, 
jotka sinulla on varattuna elämälleni. Tahdon 
ainoastaan laajentaa sinun Kuningaskuntaasi, levittää 
Kristuksen rakkautta ja pelastaa sieluja ympäri 
maailmaa. Olen sitoutunut niitä asioita varten, joille 
sinun sydämesi sykkii; Kuningaskuntasi vaikutuksen 
levittämiseen ja laajentamiseen kaikkialle maan 
päälle, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jumalan Sanan tulee olla syvästi juurtuneena 
sinuun, jotta voit nauttia jatkuvien voittojen 

elämästä, josta Raamattu puhuu. Kun olet juurtunut 
syvästi Sanaan, mikään ei voi horjuttaa sinua. 
Tulet aina voittamaan, riippumatta kohtaamistasi 
vastoinkäymisistä. Ei riitä, että vain innostut Sanasta, 
kun kuulet tai opiskelet sitä. Ota myös aikaa Sanan 
mietiskelyyn. 

Kun innostut ulkoisesti, syyn tulisi olla siinä, että 
pystyt näkemään voiton ja olet ottanut siitä kiinni 
hengessäsi, sekä myös siinä vaikutuksessa, jota Sana 
on saanut aikaan hengessäsi. Kirkkaus piilee siinä, kun 
Sana tekee vaikutusta henkeesi. Muistelepa Moosesta. 
Kun Mooses oli viettänyt 40 päivää ja 40 yötä Jumalan 
kanssa Siinain vuorella vastaanottamassa Käskyjä, 
hänen kasvojensa iho loisti sen Sanan tähden, jonka 
hän oli vastaanottanut Jumalalta. Moosekselle nämä 
käskyt eivät olleet vain lakeja, vaan ne olivat hänelle 
elämä.

Kun tutkit ja mietiskelet Sanaa syvällisesti, Sana 
saavuttaa valta-aseman sinun hengessäsi ja vaikuttaa 
koko fyysiseen kehoosi, jopa niin paljon, että 
Jumalan kirkkaus alkaa kirjaimellisesti loistaa sinusta. 
2. Korinttolaiskirje 3:18 sanoo, “Mutta me kaikki, 

SANAN VAIKUTUS HENGESSÄSI

Runsaasti asukoon teissä Kristuksen 
s a n a  k a i k e s s a  v i i s a u d e s s a ; 
opettakaa ja kehottakaa toinen 
toistanne psalmeilla, kiitosvirsillä 
ja hengellisillä lauluilla, veisaten 
kiitollisesti Jumalalle sydämissänne 

(Kolossalaiskirje 3:16 KJV).

torstai  9
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 2:1-17 & Hoosea 1-2

Johannes 19:1-12 & 2. Aikakirja 19-20

Kolossalaiskirje 2:7; Kolossalaiskirje 3:16  

jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran 
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman 
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin 
muuttaa Herra, joka on Henki.” Kirkkaus piilee siis 
Sanassa. Kun vastaanotat Sanaa, elämässäsi olevan 
kirkkauden määrä lisääntyy!

Lue avausjakeemme uudestaan. Se sanoo, 
“Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana kaikessa 
viisaudessa…” (Kolossalaiskirje 3:6). Tämä on se 
tapa, miten pidät itsesi tulessa ja miten voit elää aina 
voitossa, horjumattomana ja järkähtämättömänä, 
perustettuna Häneen. Kolossalaiskirje 2:7 AMPC 
sanoo, “Olkoon teidän juurenne [olemuksenne] 
vahvasti ja syvästi juurtuneena [Hänessä, istutettuna ja 
perustettuna Häneen], tulkaa jatkuvasti rakennetuksi 
Hänessä, tullen näin kasvavissa määrin vahvistetuksi 
ja perustetuksi uskoon, aivan kuten teitä on opetettu, 
ja pursuilkaa ja ylitsevuotakaa siinä kiitosta.” 

Minä kehitän itselleni suuren ruokahalun Jumalan 
Sanaa kohtaan opiskelemalla ja mietiskelemällä 
Sanaa. Sana ottaa valta-aseman hengessäni ja saa 
aikaan sen, että Jumalan kirkkaus, erinomaisuus, 
kauneus ja täydellisyys tulevat esiin minussa ja minun 
kauttani. Sanan kautta minulla on etulyönti asema 
tässä elämässä. Sen Jumalan Sanan kautta, joka on 
hengessäni ja tulee ulos suustani, palvelen Herraa 
uskollisesti ja tuon kunniaa Hänelle nyt ja aina, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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perjantai 10

Tämä on todella inspiroiva Raamatun kirjoitus! 
Huomaa, että profeetta Jesaja ei sanonut, 

“pienin on tuhat”, vaan Henki ilmaisee tämän 
täsmällisesti sanoessaan, “Pienimmästä tulee tuhat….” 
Tämä kertoo meille kasvusta, muutoksesta ja yhdeltä 
tasolta toiselle siirtymisestä. Tämä tarkoittaa, että 
kun pientä kutsutaan “pieneksi”, puhumme silloin 
tuhannesta. Ajattele, miten paljon se on — tämä 
todistaa siitä, että Herra on jatkuvasti kiinnostunut 
meidän kasvustamme ja menestyksestämme. 

Kuinka voisit lukea tämän ja silti vielä epäillä sitä, 
että onko suurenmoisuus ja menestys Jumalan idea 
ja tahto sinua varten? 3. Johanneksen kirje 1:2 sanoo, 
“Rakkaani, minä toivon ennen kaikkea muuta, että 
sinä menestyt ja olet terveenä, niinkuin sielusikin 
menestyy.” Raamattu on täynnä tietoa Jumalan 
voimasta ja kirkkaudesta, meidän Taivaallisen Isän 
kunniasta, majesteettisuudesta ja loistosta sekä Hänen 
tahdostaan kaiken sen hyvän jakamiseen lastensa 
kanssa, mitä Hänellä on. Tämä on se kirkkauden 
täyteinen menestyksen elämä, johon meidät on 
kutsuttu ja tähän menestyksemme perustuu.

Me emme juokse menestyksen perässä tai etsi 
sitä, koska totuus on se, että me olemme tämän 
todellisen Jumalan lapsia, jonka varallisuus on rajatonta, 
mittaamatonta, ja loputonta; me kuulumme Hänelle. Ero 
niiden kristittyjen välillä, jotka uskovat menestykseen 
ja vaeltavat sen valossa ja niiden välillä, jotka taas 
eivät, on tämä: ensimmäisenä mainitut uskovat heidän 
todelliseen yhteyteensä Jumalan kanssa, ja koska he 
tietävät sen olevan todellista, heidän ei tarvitse etsiä 

YHTEYTESI JUMALUUDEN KANSSA

Pienimmästä tulee tuhat ja 
vähäisimmästä vahva kansa. Minä, 

Herra, sen aikanansa nopeasti 
täytän (Jesaja 60:22).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 2:18-3:1-6 & Hoosea 3-6

Johannes 19:13-22 & 2. Aikakirja 21-22

Haggai 2:8-9; 5. Mooses 8:18;; 2. Pietari 1:3

menestystä, koska se vain toimii heissä. 
Jälkimmäisenä mainittu joukko ei kuitenkaan 

ymmärrä tätä ja siksi he jatkavat menestyksen etsimistä 
ja yrittävät kovasti saavuttaa sitä. Ja koska menestys 
karttaa heitä, he kritisoivat sitä. Ei ole olemassa 
yhtäkään ihmistä, joka ei tahtoisi menestyä. Tämä on 
fakta! Syy sille, miksi monet tekevät töitä ja jatkuvasti 
pyrkivät kehittämään itseään, on se, että heillä voisi olla 
parempia keinoja itsestään, perheestään ja läheisistään 
huolehtimiseen ja toisten auttamiseen. Jokainen 
ihminen tahtoo olla kykeneväinen tekemään jotain, 
eikä ainoastaan itselleen vaan myös toisille, ja tämä 
on menestystä. 

Opiskele Jumalan Sanan totuuksia ja hyväksy 
sen yksinkertainen sanoma sydämessäsi olevan 
uskon kautta. Lue niistä miehistä ja naisista, joista 
meille kerrotaan Raamatussa, jotka olivat vauraita, 
vaikutusvaltaisia, voimallisia ja menestyneitä. He 
palvelivat Jumalaa vanhurskaasti aina elämänsä 
loppuun asti ja heillä oli upea elämä koko heidän 
elämänsä ajan. Hyväksy kasvu ja menestys, ja vaella 
siinä. Menestys on yksi seuraus meidän yhteydestämme 
jumaluuden kanssa. 

Otan hyödyn irti erottamattomasta yhteydestäni, 
joka minulla on taivaallisen Isäni kanssa. Kaikki, mikä 
kuuluu Hänelle, kuuluu minulle. Menestykseni tulee 
hengestä käsin ja se on rajatonta, mittaamatonta, ja 
loputonta. Olen perustettuna Herran vanhurskauteen, 
ja siksi minä kukoistan kuin palmupuu. Vaellan aina 
vauraudessa ja yltäkylläisyydessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Pyhitys on yksi osa Pyhän Hengen palvelutyötä 
elämissämme. Vaikka oletkin uudestisyntynyt 

ja henkesi on elossa Jumalalle, sinun mielesi tarvitsee 
silti puhdistusta kaikesta siitä roskasta, mitä sinne on 
päässyt kertymään. Tästä syystä Raamattu puhuu 
mielen uudistuksesta Roomalaiskirjeessä 12:2.

Mitä enemmän opiskelet ja vastaanotat Jumalan 
Sanaa, sitä nopeammin vääränlaiset ajatukset, ideat 
ja jäänteet vanhasta luonnostasi tulevat poistetuksi 
mielestäsi ja korvatuksi Jumalan pyhillä ajatuksilla, 
Hänen pyhillä sanoillaan ja ilmestyksillä Hänen 
kuningaskunnastaan. Siksi Raamattu sanoo, “Runsaasti 
asukoon teissä Kristuksen sana…” (Kolossalaiskirje 
3:16).

Jumala Sana on ainoa tie siihen, miten voimme 
päästä eroon kaikenlaisesta tahtomisesta väärien 
asioiden tekemiseen sekä maailman suuntaan 
menemiseen ja väärien päätösten tekemiseen. Joten 
Roomalaiskirje 12:1 sanoo, “Niin minä Jumalan 
armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, 
antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle 
otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen 
jumalanpalveluksenne.” Huomaa, että Hän osoittaa 
tämän kirjoituksen Jumalan ihmisille eikä maailman 
ihmisille. Älä anna mieltäsi synnille; älä anna sitä 
epävanhurskauden käyttöön. Sinä olet pyhitetty 

HENGEN PYHITYS

...Jumala alusta alkaen valitsi teidät 
pelastukseen Hengen pyhityksessä ja 

uskossa totuuteen
 (2. Tessalonikalaiskirje 2:13).

lauantai 11
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1. Korinttolaiskirje 6:9-11 sanoo, “Vai ettekö tiedä, 

etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää 
eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, 
ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 
eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat 
eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja 
tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette 
vastaanottaneet pesun, te olette pyhitetyt, te olette 
vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.”

Huomaa tämä alleviivattu osa! Sinä olet pyhitetty 
Hengen kautta palvelemaan elävää Jumalaa. Hän 
on puhdistanut omantuntosi kuolleista töistä 
Jeesuksen Kristuksen tekemän uhrikuoleman kautta. 
Ei ihmekään, että Hän sanoo, “Mutta hänestä on 
teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on 
tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi 
ja pyhitykseksi ja lunastukseksi” (1. Korinttolaiskirje 
1:30). Siunattu olkoon Jumala!

Siunattu Herra, olet tehnyt minusta kunnia astian, 
joka on pyhitetty ja sopiva sinun käyttöäsi varten 
sekä aina valmiina jokaista hyvää tekoa varten. Olen 
täysin antautunut Sanallesi, joka muuttaa elämääni 
ja luonnettani. Kiitos, että olet antanut minulle kyvyn 
elää vanhurskasta elämää tosi pyhyydessä. Aamen.

RUKOUS
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Jeesus teki todella syvällisen lausunnon tässä 
ylempänä olevassa jakeessa! Hän ei kuitenkaan 

osoittanut näitä sanoja uudelle luomukselle, kun 
Hän sanoi tämän. Jumala ei ole “tulossa antamaan” 
Kuningaskuntaa sinulle, joka olet uudestisyntynyt, 
koska Kuningaskunta on jo sinun. Sinä synnyit tähän 
Kuningaskuntaan ja olet tämän Kuningaskunnan 
perillinen. Tämä tarkoittaa, että Kuningaskunta kuuluu 
sinulle, koska sinä kuulut Jeesukselle ja olet Hänen 
kanssaperillinen. 

Muistelepa, mitä Hän sanoi Johanneksen 
evankeliumissa 16:15: “Kaikki, mitä Isällä on, on 
minun…”; tämä pitää sisällään Kuningaskunnan. Jeesus 
eli Kuningaskunnan elämää ollessaan täällä maan päällä 
ja tämä teki Hänestä mysteerin sen ajan ihmisille. Hän 
eli aivan eri tasolla. Hänen sanansa ja tekonsa olivat 
jotain niin erilaista, että he eivät kyenneet käsittämään 
sitä. 

Kuningaskunta on sinun rakas kotimaasi, se 
kaupunki, jota Aabraham odotti. Raamattu sanoo, 
“Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen 
maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa 
Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman 
lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, 
jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on 
Jumala” (Heprealaiskirje 11:9-10).

Nyt, kun Kuningaskunta on sinun, mitä sinä 

KUNINGASKUNTA ON SINUN

Älä pelkää, sinä pieni lauma; sillä teidän 
Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille 

valtakunnan (Luukas 12:32).

sunnuntai 12
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voisit enää tarvita itsellesi? Jeesus sanoi Luukkaan 
evankeliumissa 17:21, “...katso, Jumalan valtakunta 
on sisäisesti teissä.” Hän sanoi, “NÄE, että sinä 
kannat sisälläsi Kuningaskuntaa. Et ole vain tässä 
Kuningaskunnassa, vaan tämä Kuningaskunta on 
sinussa!” Jos kerran tämä Kuningaskunta on sinussa, 
silloin tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Kuningaskunnan 
aarteet, rikkaudet, loisto ja kirkkaus on myös sinussa. 

Voitko nyt nähdä sen, miksi sinulla ei tulisi koskaan 
olla puutteen, tahtomisen tai tarpeiden mentaliteettia? 
Ei ihmekään, että Hän sanoi, “kaikki on teidän” (1. 
Korinttolaiskirje 3:21). Jumala tahtoo, että sinä elät 
tästä Kuningaskunnasta käsin. Hän tahtoo, että elät 
Kuningaskunnan elämää ja etsit sen kirkkautta ja 
laajennus mahdollisuuksia. 

Kuningaskunta on minussa ja siksi  kaikki 
Kuningaskunnan aarteet, rikkaudet, loisto ja kirkkaus 
ovat myös minussa! Minä elän Kuningaskunnasta 
käsin ja elän Kuningaskunnan elämää etsien sen 
kirkkautta ja laajentamista. Tänään, näen ja julistan 
vain menestystä, vaurautta, voittoja, terveyttä ja 
vahvistumista Pyhän Hengen voiman kautta! Aamen. 

TUNNUSTUS
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maanantai 13

Jotkut ihmiset sanovat, että heillä on “huonoja 
päiviä”; joskus he ovat innoissaan ja toisinaan taas 

masentuneita ja onnettomia toivoen, että he voisivat 
vain lopettaa kaiken. Jos tällaiset ihmiset saisivat vain 
kiinni Sanasta ja ammentaisivat inspiraationsa Raamatun 
kirjoituksista, se muuttaisi kaiken. Minä olen aina 
inspiroitunut ja siunattu Sanan kautta. Minulla ei ole 
huonoja tai haikeita päiviä. Olen aina huipulla ja jatkuvasti 
täynnä inspiraatiota!

Raamattu sanoo, “Jokainen kirjoitus, joka on 
syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös 
hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, 
kasvatukseksi vanhurskaudessa” (2. Timoteus 3:16). 
Ajattelepa tätä! Raamatun kirjoitukset ovat syntyneet 
Jumalan inspiraatiosta. Tämä tarkoittaa, että niissä on 
Jumalan henkäys. Tässä sanotaan myös, että Sana on 
hyödyllinen, mikä tarkoittaa sitä, että se antaa sinulle 
etulyöntiaseman. 

Sana on myös opetukseksi, joka tarkoittaa, että 
Sana opettaa ja ohjaa sinua. Sana on myös nuhteeksi 
ja ojennukseksi: Sana muovaa sinun luonnettasi ja 
antaa sinulle uuden ajattelutavan. Ja viimeisenä, Sana 
on käyttöopas vanhurskauden elämään. Mikään muu 
materiaali ei ole niin hyväksi elämää varten. Mikään muu 
materiaali ei voi antaa sinulle sellaista etulyöntiasemaa ja 
inspiraatiota, jota tarvitset voittaaksesi joka päivä omassa 
elämässäsi.

Jae 17 kertoo meille lisää niistä tuloksista, mitä 
kirjoitusten omaksuminen ja niiden ahkera soveltaminen 
saa elämässäsi aikaan. Se sanoo, “että Jumalan ihminen 
olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.” Mikä 
Raamatun kirjoitusten siunaus! Kirjoitukset annettiin sitä 
varten, että niiden kautta sinusta tulisi todella menestynyt 
ja täysin valmis kaikkiin hyviin tekoihin — erinomainen; 

RAAMATUN KIRJOITUSTEN SIUNAUS

Meditoi näitä, anna itsesi aivan kokonaan 
näille, että edistymisesi olisi kaikkien 
nähtävissä (1. kirje Timoteukselle 4:15KJV).
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henkilö, jolta ei puutu mitään.
Tiesin jo todella nuorena, että minusta tulisi 

erinomainen elämässäni. Löysin Raamatun kirjoituksista 
sellaisia asioita, jotka antoivat minulle tämän käsityksen 
— ehdottoman ymmärryksen — siitä, että minusta tulisi 
erittäin menestynyt. Se oli kuin ohjelmoitu ammus; 
tiesin, minne olin matkalla. Sana annettiin minulle, 
jotta ohjelmoisin sillä oman elämäni vaurauteen, 
erinomaisuuteen ja menestykseen. Etkö ole lukenut 
Aabrahamista, Mooseksesta ja Daavidista? Nämä miehet 
olivat menestyneitä kaikessa Jumalan Sanan kautta.

Aivan samalla tavalla Sanasta kumpuavan inspiraation 
kautta sinä voit myös olla menestynyt, siitä ei ole 
epäilystäkään. Opiskele Sanaa itseäsi varten. Ota aikaa 
Raamatun kirjoitusten mietiskelemiselle, ja tämän 
tuloksena tulee olemaan kiistaton menestys, jatkuvasti 
lisääntyvä kirkkaus ja loppumaton vauraus. Raamattu 
sanoo, “Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, 
vaan sinun tulee meditoida sitä päivät ja yöt, että 
havaitsisit ja toimisit kaiken sen mukaisesti, mitä 
siihen on kirjoitettu. Silloin sinä teet oman tiesi 
menestyksekkääksi, ja silloin sinä käsittelet asioita 
viisaasti ja menestyt” (Joosua 1:8 AMPC).  

RUKOUS
Rakas Isä, sinun Sanasi inspiroi minua ja vie minua 
eteenpäin. Olen täysin antautunut Sanallesi, koska 
se on hyödyllistä minulle opetukseksi, nuhteeksi, 
ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Sana 
tuo täydellisyyttä, erinomaisuutta, erottelukykyä ja 
laadukkuutta henkeeni. Minä ammennan suurella 
ilolla Kristuksen perinnön siunauksia syvältä 
hengestäni esiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.  
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Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle kyvyn 
mielikuvitukseen. Tämä on lahja, jonka jokainen 

on saanut Häneltä. On todella tärkeää, että tunnistat 
tässä lahjassa olevan voiman ja sen, miten se voi muuttaa 
elämääsi. Mielikuvituksesi voima on sinun luova kykysi. 
Sillä ei ole väliä, millaisessa elämäntilanteessa olet 
tänään. Ehkäpä olet aivan pohjalla elämässäsi ja koet 
olevasi hävinnyt ja toivoton; sinä voit saada aikaan 
muutoksia ja luoda juuri sellaisen maailman kuin itse 
tahdot. 

Ja jos sinulla on jo upea elämä, voit rakentaa siitä 
vieläkin upeamman ja erinomaisemman. Kaikki tämä 
alkaa siitä, että opit käyttämään oman mielikuvituksesi 
voimaa. Kaiken sen, minkä kykenet kuvittelemaan, voit 
myös saavuttaa. Ja loppupeleissä, kaikki mielikuvituksesi 
tuotokset yhdessä — olivatpa ne sitten positiivisia tai 
negatiivisia — määrittelevät sen, millainen sinun elämäsi 
ja persoonallisuutesi on.

Jumala tahtoo, että käytät mielikuvituksesi voimaa 
rukouksessa, koska Hän rakastaa antaa sinulle uusia 
ideoita. Hän tahtoo antaa sinulle niin poikkeuksellisia  
visioita, että et edes osaisi inhimillisesti katsottuna 
kuvitella sellaisia. Hän tarvitsee kuitenkin sinun 
mielikuvitustasi tähän, jotta voit vastaanottaa sen, mitä 
Hän tahtoo sinulle paljastaa.

Jos sinulla on esimerkiksi pieni kauppa ja tahdot 
laajentaa liiketoimintaasi, sinun täytyy ottaa käyttöön 

LUO HENGELLÄSI

Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta 
esille hyvää, ja paha ihminen tuo 
pahan runsaudesta esille pahaa 

(Matteus 12:35).

tiistai 14
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mielikuvituksesi voima. Kun rukoilet, Jumala voi auttaa 
sinua näkemään kokonaisen liiketoimintaketjun, vaikka 
pyörittäisit liiketoimintaasi tällä hetkellä vain yhdestä 
huoneesta käsin, tai jopa kellaristasi käsin.

 Saatat ihmetellä, “Herra, onko tämä mahdollista?” 
Ja Hän vastaa, “Kyllä, se on mahdollista. Siksi minä 
näytin sen sinulle. Siksi minä sain sinut näkemään sen.” 
Joku saattaa kysyä, “Mitä jos minä en näe mitään, 
kun rukoilen?” Oli kyse sitten mistä tahansa asiasta, 
sinulla on jo kyky luomiseen: voit luoda, mitä ikinä 
tahdot! Joillakin on väärinkäsityksiä ja he ajattelevat, 
että he eivät voi luoda itselleen sitä, mitä tahtovat. He 
uskovat, että näkyjen tulisi tulla ainoastaan Jumalalta. 
Mutta Jumala elää sinussa. Joten sisimmästäsi käsin 
voit luoda, mitä tahdot. Voit visualisoida, mitä ikinä 
sitten tahdotkin ja voit ottaa siitä kiinni. Kun rukoilet, 
mielikuvituksesi voima on välttämätön apuväline siihen, 
että voit ottaa kiinni niistä asioista, joita sinä rukoilet. 
Kunnia Jumalalle! 

Pyhän Hengen kautta minulla on kyky nähdä 
“näkymätön”. Kykenen näkemään siten, miten Jumala 
näkee. Näen itseni elämässä sen todellisuudessa, 
mitä Sana sanoo minua koskien. Liitelen eteenpäin 
Hengen voimassa ja jatkuvassa voitonparaatissa! 
Näen itseni liikkumassa eteenpäin jättimäisin 
harppauksin ja raivaan kaikki esteet edestäni. Näen 
itseni jokaisessa tilanteessa voittajana, menestyjänä, 
vahvana ja terveenä. Kunnia Jumalalle iankaikkisesti! 

TUNNUSTUS
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Monet sanovat, että he uskovat, mutta he 
eivät tee mitään. Mutta silloin, kun sinä 

oikeasti uskot, sinä myös toimit. Tätä usko tekee; se 
on reagointia tai jokin teko, jonka teet sen perusteella, 
mihin uskot. Kun sanot, että sinä “uskot”, kyse ei ole 
passiivisesta asiasta vaan aktiivisesta. “Uskominen” 
on toimintaan viittaava sana. Se tarkoittaa itse asiassa 
uskosi “tekemistä”. Siksi Raamattu sanoo, “Samoin 
uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut” 
(Jaakob 2:17). 

Usko vaatii myös sitä vastaavaa toimintaa; todistat 
uskosi omissa teoissasi. “Uskominen” on kreikaksi 
“pisteuō” ja se tarkoittaa uskosi demonstroimista; 
uskosi tekemistä. Kaikki ne asiat, jotka uskot Jeesuksesta 
Kristuksesta, tulevat näkyväksi teoissasi. Sana, joka on 
annettu meille Raamatun kirjoituksissa, on luotettava. 
Mutta jotta se voi toimia tehokkaasti elämässäsi, sinun 
täytyy tehdä sitä, mitä se sanoo. 

Aivan kuten luimme avausjakeestamme, Jeesus 
sanoi myös, “Jos rakastat minua, pidä minun Sanani.” 
Jumalan Sana on tekemistä varten. Jaakobin kirje 1:22-
25 kertoo tämän meille pähkinänkuoressa: “Mutta 
olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen 
itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen 
tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee 

USKOMINEN ON USKOSI “TEKEMISTÄ”

Mutta koska meillä on sama uskon 
Henki, niinkuin kirjoitettu on: “Minä 
uskon, sentähden minä puhun”, niin 
mekin uskomme, ja sentähden me 

myös puhumme
 (2. Korinttolaiskirje 4:13).

keskiviikko 15
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kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee 
itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. 
Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, 
ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan 
todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään.”

Sanassa toimiminen on se, missä voima piilee. 
Se on jotain, mikä tuo sinulle hyötyä: “Sentähden on 
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).

Pyhä Isä, kiitän sinua elämässäni olevasta läsnäolostasi 
ja kirkkaudestasi. Kiitos Pyhästä Hengestä, joka elää 
minussa ja opettaa minulle Sanaasi, jonka kautta 
uskoni on aktiivinen ja saa aikaan tuloksia. Olen 
Sanan tekijä. Sanasi hallitsee minussa ja minun 
kauttani tänään sinun kunniaksesi, Herran Jeesuksen 
Kristuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Me olemme osallisina jumalallisessa luonnossa 
ja tämä tarkoittaa, että me olemme 

osanottajina Jumalan kaltaisuuteen. Tämä ei ole 
jotain, mitä meistä “tuli”, vaan me synnyimme niin. 
Sinä synnyit Jumalan elämän ja luonnon kanssa silloin, 
kun uudestisynnyit. Tässä on syy siihen, miksi meidän 
on niin helppoa miellyttää Jumalaa. Sinun ei tarvitse 
kamppailla, koska Hänen elämänsä on sinussa. 

Jotkut kuitenkin kamppailevat yhä edelleen 
pyrkien olemaan “parempia kristittyjä”. Tämä johtuu 
siitä, että he eivät ole ymmärtäneet kristinuskoa ja 
Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin todellista sanomaa. 
Sinä et voi tehdä täydellisestä enää parempaa. Sinun 
sisimmässäsi oleva elämä on Jumala-elämä. Ja tämä 
elämä syrjäytti kokonaan sen ihmiselämän, jonka sait 
silloin, kun synnyit omista vanhemmistasi. Nyt, kun olet 
uudestisyntynyt, ei ole enää mitään, mitä voisit tarvita, 
koska sinä olet osanottajana jumalallisesta luonnosta.

Kun lapsi ei osaa vielä kävellä, et sano: “Tämä 
lapsi ei ole ihminen.” Vaan alat opettamaan tätä lasta 
kävelemään ja puhumaan. Kyse on samasta asiasta, kun 
puhumme tästä elämästä, joka meillä on Kristuksessa. 

JUMALALLISEN LUONNON KANSSA 
SYNTYNYT

Joiden kautta hän on lahjoittanut 
meille kalliit ja mitä suurimmat 
lupaukset, että te niiden kautta tulisitte 
jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja 
pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka 
maailmassa himojen tähden vallitsee 

(2. Pietarin kirje 1:4).

torstai 16
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Sinulla on vain yksi luonto, joka on jumalallinen luonto, 
eikä sitä voida enää tehdä yhtään paremmaksi. Se, mitä 
sinun tulee nyt tehdä, on Sanan opiskeleminen ja sen 
opetteleminen, kuinka elää tätä jumalallista elämää. 
Elä kristityn elämää!

Kun opiskelet  Jumalan Sanaa,  Jumalan 
toimintatapoja ja uskon elämää, henkesi tulee 
takuuvarmasti rakennetuksi. Elämästäsi tulee 
kyllä parempaa, mutta sinä itse et muutu yhtään 
vanhurskaammaksi, koska sinun vanhurskautesi on 
Kristuksen vanhurskaus. Vanhurskaus on jumalallinen 
luonto; se on Jumalan luonto, joka välitettiin henkeesi 
Uudessa Syntymässä. Raamatun mukaan sinä olet 
aivan yhtä vanhurskas kuin Jeesus on, koska Hän 
antoi oman vanhurskautensa sinulle. Ajattele tätä nyt 
syvällisesti ja anna tämän luoda sinulle uudenlainen 
ajattelutapa ja elämäntyyli.

Minulla on Jumalan elämä eli jumalallinen luonto 
itsessäni. Kyse on luonnosta ja kyvykkyydestä oikein 
tekemiseen ja vanhurskauden tekojen ja hedelmien 
tuottamiseen. Olen Jumalan omaa käsityötä 
Kristuksessa Jeesuksessa, olen täydellisen kaunista 
tekoa. Vaellan tietoisena jumalallisesta luonnostani 
tänään ja aina. Hallitsen yli Saatanan ja hänen 
pimeyden joukkojensa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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perjantai 17

Jotkut kristityt sanovat, että he tahtovat tuoda 
esiin Jumalan kirkkautta elämissään, mutta 

he eivät kuitenkaan elä oikein. Kristinusko on kutsu 
vanhurskauteen. Vanhurskaus on lahja, mutta 
sinun täytyy ahkeroida oman pelastuksesi hyväksi 
jumalallisessa kunnioituksessa (Filippiläiskirje 2:12). 
Sinun täytyy elää vanhurskaan ihmisen elämää. Sitä 
kutsutaan oikein elämiseksi. Sinussa olevaa Kristus-
elämää tulee elää asianmukaisesti, ja Jumalan Sana 
toimii valona sinulle. 

Jeesus sanoi, “Jos te minua rakastatte, niin te 
pidätte minun käskyni” (Johannes 14:15). Todiste 
sinun rakkaudestasi Häntä kohtaan ilmenee siinä, 
kun toteutat Hänen Sanaansa ja tuot esiin Hänen 
rakkauttaan sekä luontoaan. Hänen elämänsä ja 
luontonsa sinussa — Hänen vanhurskautensa sinussa — 
ei tee oikein elämisestä ainoastaan  mahdollista, vaan 
myös helppoa. 

Sinä voit miellyttää Häntä joka päivä ilman 
minkäänlaista turhaa kamppailua. Sinun täytyy vain 
elää Hänen Sanaansa todeksi. Tee kaikki se, mitä 
teet, Jumalan Sanan pohjalta ja vaella rakkaudessa. 
Ja tulet näkemään sen, miten Hänen kirkkaus 
tulee elämässäsi esiin sellaisella tavalla, mistä et 
olisi koskaan edes osannut unelmoida. Kristityn 

VAELLA VANHURSKAUDESSA

 Suodakseen meidän, vapautettuina 
vihollistemme kädestä, pelkäämättä 

palvella häntä pyhyydessä ja 
vanhurskaudessa hänen edessään 

kaikkina elinpäivinämme
 (Luukas 1:74-75).
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elämä on kirkkauden elämää joka päivä. Kyse on 
siitä, että elät Hänen vanhurskauttaan todeksi jopa 
aivan yksinkertaisissa asioissa, kuten päivittäisissä 
päätöksissäsi, keskusteluissasi ja ihmissuhteissasi jne.

Sinut on kutsuttu vapauteen, elämään vanhurskaasti 
Herralle. Raamattu sanoo, “Sillä synnin ei pidä teitä 
vallitseman…” (Roomalaiskirje 6:14). Sinussa on 
rakkauden ja vanhurskauden luonto, ja sinä elät 
synnin yläpuolella. Raamattu sanoo, “Häntä, joka on 
pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät 
rakkaan Poikansa valtakuntaan” (Kolossalaiskirje 
1:13). Herra Jeesus on antanut sinulle voiton synnin 
yli, joten vaella sen tähden vanhurskaudessa. 

Rakastava Isä, minä kiitän sinua rakkaudestasi ja tästä 
vanhurskauden lahjasta. Kiitän sinua tästä suuresta 
siunauksesta, että saan istua Kristuksen kanssa 
voiman, kirkkauden ja majesteettisuuden paikalla, 
jossa minulla on hallintavalta Saatanan ja hänen 
joukkojensa yli. Kieltäydyn olemasta tämän maailman 
pimeyden hallitsijoiden vaikutuksen ja kontrollin 
alaisuudessa. En mukaudu tähän maailmaan, koska 
tulen jatkuvasti muutetuksi, kun uudistan mieltäni 
Jumalan Sanan kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 16:17, 
“...minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia….” 

Toivoisin niin, että kaikki Jumalan lapset ymmärtäisivät, 
mitä tämä tarkoittaa; että he ymmärtäisivät sen 
auktoriteetin ja hallintavallan, joka meillä on Hänen 
Nimessään! Kun käsittelet demoneja ja erilaisia 
tilanteita Jeesuksen Nimessä, niille ei jää mitään 
vaihtoehtoja; niiden on pakko totella. 

Ajattelepa vielä tätä, mitä juuri luimme 
avausjakeestamme: “Ja kaikki, minkä teette sanalla 
tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä…” 
(Kolossalaiskirje 3:17). Tämä tarkoittaa, että sinun tulisi 
elää elämääsi Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä. 
Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna yhtä asiaa: 
täydellistä voittoa jokaiseen päivääsi. Jos vain teet 
sen, mitä Sana sanoo, elämäsi tulee olemaan täynnä 
iloa, kirkkautta, erinomaisuutta ja voittoja. Sinä et voi 
epäonnistua tai tulla lyödyksi Hänen Nimessään. 

Kun rukoilet, rukousvastaukset ovat takuuvarmoja, 
koska jokainen pyyntö, jonka teet, on kuin Jeesus itse 
olisi tekemässä näitä pyyntöjä, koska sinä teet pyynnöt 

JOKAPÄIVÄINEN VOITTO

Ja kaikki, minkä teette sanalla tai 
työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen 
nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen 

kauttansa (Kolossalaiskirje 3:17).

lauantai 18
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Hänen Nimessään. Isä näkee pyyntösi aivan kuin 
ne olisivat Jeesuksen pyyntöjä; sinä rukoilet Hänen 
sijallaan, ja koska Jeesusta ei voida torjua, pyyntöjäsi 
ei voida näin ollen myöskään kieltää. Kunnia Jumalalle!

Tämä on laillista. Hän antoi meille valtuudet Hänen 
Nimensä käyttämiseen ja Hänen Nimessään elämiseen. 
Sillä ei ole väliä, millaisia haasteita kohtaat, koska jos 
vain käytät Jeesuksen Nimeä, voittosi on takuuvarma. 
Ylistys Jumalalle!

Jeesuksen Nimessä jokaisen polven täytyy kumartua 
taivaassa, maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen 
tulee tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra Isä 
Jumalan kirkkaudeksi! Minä hallitsen voitokkaasti 
joka päivä, koska elän Jeesuksen Nimen kautta. 
Halleluja!

TUNNUSTUS



46 finnish

sunnuntai 19

On olemassa erilaisia näkyjä; näkyjä, joissa 
Jumalan Henki näyttää sinulle, mitä sinun 

tulisi tehdä jossain tietyssä tilanteessa ja kuinka se tulee 
tehdä. Tällaisessa näyssä on kyse näystä opastukseen 
ja tästä löytyy esimerkkejä Raamatusta. Apostolien teot 
10:1-6 kertoo meille merkittävän tarinan Korneliuksesta, 
roomalaisesta sadanpäämiehestä, jota opastettiin 
tällaisen näyn kautta.

Raamattu kuvailee Korneliuksen Jumalaa 
pelkääväksi mieheksi, joka antoi paljon almuja köyhille. 
Tämän vuoksi Jumala tahtoi pelastaa hänet. Joten 
eräänä päivänä Jumala näytti Korneliukselle näyn, jossa 
enkeli kehotti häntä hakemaan luokseen Pietarin, joka 
kertoisi hänelle, mitä hänen tulisi tehdä pelastuakseen. 

Mutta tässä ei ollut vielä kaikki. Apostolien teoissa 
11, Pietari näki vastaavanlaisen näyn. Hän sanoi, “Minä 
olin Joppen kaupungissa ja rukoilin; silloin minä 
näin hurmoksissa näyn... Ja katso, samassa seisoi sen 
talon edessä, jossa me olimme, kolme miestä, jotka 
Kesareasta oli lähetetty minun luokseni. Ja Henki 
käski minun mennä arvelematta heidän kanssansa; 
ja myös nämä kuusi veljeä lähtivät minun kanssani. 
Me menimme sen miehen taloon, ja hän kertoi 
meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen 

NÄKY OPASTUKSEEN

Näitten jälkeen minä olen vuodattava 
Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän 

poikanne ja tyttärenne ennustavat, 
vanhuksenne unia uneksuvat, 
nuorukaisenne näkyjä näkevät

 (Joel 2:28).
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huoneessaan ja sanovan: ‘Lähetä Joppeen noutamaan 
Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan; hän on puhuva 
sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko 
sinun perhekuntasi’” (Apostolien teot 11:5, 11-14).

Nämä Raamatun kirjoitukset havainnollistavat 
meille sen, kuinka Jumala ohjaa omia ihmisiään 
näkyjen kautta. Ja jos sinäkin vain kohotat katseesi 
hengessä, Hän tulee myös johdattamaan sinua kaikessa 
tekemisessäsi. Hän tulee näyttämään sinulle näkyjä ja 
ne oikeat askeleet, jotka sinun tulisi ottaa. Nyt, kun 
odotat tulevaa vuotta, anna itsesi Jumalan Sanalle ja 
antaudu Pyhän Hengen johdatukseen rukouksessa. Ja 
tulet näkemään näkyjä niistä asioista, joita Hän tahtoo 
sinun tekevän ja niistä askeleista, jotka Hän tahtoo 
sinun ottavan.

Rakas Isä, kiitän sinua Henkesi johdatuksesta, jonka 
avulla kuljen elämäni läpi. Kun astun uuteen vuoteen, 
annan itseni sinun Sanallesi ja antaudun Pyhän 
Hengen johdatukseen rukouksessa, ja näin elämäni 
tulvii valoa. Tunnistan sinun täydellisen tahtosi ja 
vaellan sen valossa aina. En kamppaile elämässäni, 
sillä minä kuljen suoralla etenemisen, voiton ja 
menestyksen tiellä. Mikään ei tule hämmentämään 
visiotani, koska minulla on elämän valo, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jeesuksen Kristuksen Seurakunta on kasvanut! 
Me olemme kasvaneet ymmärryksessä, tiedossa 

ja meidän Kristuksessa olevan auktoriteettimme ja 
hallintavaltamme käyttämisessä. Sillä ei ole väliä, 
vaikka vihollinen onkin olemassa ja hän tekee 
kaikkensa vastustaakseen Seurakuntaa ja estääkseen 
Evankeliumin työtä etenemästä; hänen pyrkimyksensä 
ovat turhia. Seurakunta marssii eteenpäin ja Jeesus 
sanoi, että “tuonelan portit” eivät voi sitä voittaa. 

Jeesus on antanut meille hallintavallan vallasta pois 
syöstyjen pimeyden voimien, hallitusten, valtojen ja 
hengellisen pahuuden voimien ylitse. Hän on laittanut 
meidät hallitsemaan asioita täällä maan päällä. Joissain 
maissa ja kaupungeissa jotkut vallanpitäjät uhoavat 
Seurakuntaa vastaan. He ovat vannoneet olevansa 
Seurakunnan vihollisia. Kyllä, mutta heidän kohtalonsa 
tulee olemaan sama kuin niiden, jotka ovat toimineet 
samoin heitä ennen.

Herra Jeesus viittasi omaan Seurakuntaansa 
sanoen, “Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, 
ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se 
murskaa” (Luukas 20:18). Kun Saul Tarsolainen johti 
kristittyjen vainoamista alkuseurakunnan aikoina, 
Jeesus ilmestyi hänelle Damaskon tiellä ja sai hänet 
ymmärtämään, että hänen (Saulin) toiminta oli 
täysin turhanpäiväistä. Raamattu kuvailee Sauluksen 
“puuskuen yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia 
vastaan” (Apostolien teot 9:1).

Tämän jälkeen Raamattu kertoo, “Ja kun hän oli 
matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että 
yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; ja 
hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: 
“Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Hän sanoi: “Kuka 

VOITOKAS SEURAKUNTA
...minä rakennan seurakuntani, ja 

tuonelan portit eivät sitä voita
 (Matteus 16:18)..

maanantai 20
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olet, herra?” Hän vastasi: “Minä olen Jeesus, jota sinä 
vainoat: Työlästä on sinun potkia tutkainta vastaan.” 
Vavisten ja hämmästyneenä hän sanoi: “Herra, mitä 
tahdot minun tekevän?” (Apostolien teot 9:3-6 KJV). 
Halleluja!

Joosuan kirjassa 10:40 Raamattu näyttää meille, 
mitä niille tapahtui, jotka kävivät Jumalan ihmisiä 
vastaan Joosuan aikoina. Siinä sanotaan, “Joosua 
kukisti koko maan ja valloitti vuoriston, Negevin 
alueen, läntiset kukkulat ja itäiset rinteet. Hän 
surmasi näiden seutujen kuninkaat eikä päästänyt 
ainoatakaan heistä pakenemaan. Hän julisti Herralle 
kuuluvaksi uhriksi kaikki elävät olennot ja hävitti ne, 
kuten Herra, Israelin Jumala, oli käskenyt….” Yksikään 
ei päässyt pakoon; Joosua voitti heidät kaikki! 

Jae 42 sanoo, “Hän kukisti yhdellä kertaa kaikki 
tämän alueen kuninkaat….” Miten? “..sillä Herra, 
Israelin Jumala, soti kansansa puolesta.” Halleluja! 
Me olemme profetian mukaan voittajan puolella. Me 
voitamme vain ja ainoastaan. Joten älä pelkää mitään, 
vaan palvele Jumalaa iloisesti.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet vahvistanut 
Seurakuntaasi ja herättänyt lapsissasi esiin rohkeutta 
sinun tahdon tekemiseen ja heidän kutsujensa 
täyttämiseen Evankeliumin työssä. Armo pelastukseen 
toimii jopa juuri nyt, kun lapsesi pitävät esillä elämän 
sanaa ja avaavat niiden silmiä, joiden mielet tämän 
maailman jumala on sokaissut. He saavat heidät 
kääntymään pimeydestä valoon ja Saatanan vallan 
alta Jumalan tykö, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Elämme Seurakunnan ajan viimeisiä hetkiä ja 
meidän täytyy saattaa Herran työ Kuninkaana 

täyteisesti loppuun asti ennen kuin Hän palaa takaisin. 
Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 24:14, “Ja 
tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; 
ja sitten tulee loppu.” Tämä on tehtävämme. Tämä on 
kutsumme ja tätä me olemme tekemässä.

Ja kun teemme tätä kaikkea, maailma tulee 
t ietämään, että Herran Jeesuksen Nimi on 
suurenmoisempi kuin yksikään muu nimi, titteli tai 
hallitus. Me otamme tämän maailman haltuun ennen 
kuin Mestari palaa takaisin. Avausjakeemme sanoo, 
“Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, 
ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja 
Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin.” Sitten 
“viimeinen pasuuna” soi merkiksi meidän pois 
tempaukselle: “sitten meidät, jotka olemme elossa, 
jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä 
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin….” 
Halleluja!

Varmista, että et jää tästä kyydistä. Luukas 21:34 
sanoo, “Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän 
sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä 
elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät 

OLE HEREILLÄ JA VALMIINA
 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta 
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja 
Jumalan pasunan kuuluessa, ja 
Kristuksessa kuolleet nousevat ylös 
ensin; sitten meidät, jotka olemme 
elossa, jotka olemme jääneet tänne, 
temmataan yhdessä heidän kanssaan 
pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; 
ja niin me saamme aina olla Herran 

kanssa 
(1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17).

tiistai 21
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äkkiarvaamatta.” Ole hereillä ja valmiina. Ylöstempaus 
on jo aivan nurkan takana. Tämä on se syy, miksi me 
julistamme Evankeliumia ja valmistamme kansakuntia 
tätä suurenmoista päivää varten. Älä erehdy tämän 
suhteen. Ylöstempaus on todella lähellä, paljon 
lähempänä kuin moni osaa arvatakaan. 

Raamattu kertoo, että ylöstempauksen jälkeen 
alkaa ajat, jolloin “...on oleva suuri ahdistus, jonka 
kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän 
asti eikä milloinkaan tule” (Matteus 24:21). Tämä 
maailma tulee olemaan aivan kauhistuttava paikka 
Ahdistuksen ajan aikana, kun Antikristus hallitsee täällä. 
Jeesus sanoi, “Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei 
mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne 
päivät lyhennetään” (Matteus 24:22).

Seitsemän vuoden ajan, joista erityisesti 
jälkimmäisen 3,5 vuoden ajan, antikristus tulee 
terrorisoimaan kaikkea täällä maan päällä. Se tulee 
olemaan sellaista tuskan aikaa, jota maailma ei ole 
vielä koskaan aiemmin nähnyt, eikä tule koskaan 
näkemään. Mutta kiitos Jumalalle! Näiden seitsemän 
vuoden jälkeen me tulemme takaisin taivaasta 
Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa perustamaan 
uuden vanhurskauden ja rauhan hallinnon tuhanneksi 
vuodeksi. Halleluja!

Siunattu Isä, kiitän sinua siitä, että voimallinen 
kätesi on Seurakunnan yllä näinä lopunaikoina. 
Kiitos, että lisääntynyt armosi toimii Seurakunnassa, 
jotta voimme julistaa vapautusta kaikkialla ympäri 
maailmaa. Julistan, että sinun Kuningaskuntasi tulee 
perustetuksi tänne maan päälle ja ihmisten sydämiin, 
kun me julistamme Evankeliumia. Monet pelastetaan 
tuhosta ja kadotuksesta Jumalan poikien kirkkauden 
täyteiseen vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Jeesus Kristus palaa takaisin. 1. Tessalonikalaiskirje 
4:16-17 antaa meille kuvauksen Hänen 

ihmeellisestä takaisin paluustaan. Siinä sanotaan, 
“Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, 
ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, 
ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten 
meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet 
tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä 
Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina 
olla Herran kanssa.”

Olen niin inspiroitunut, kun ajattelen sitä päivää, 
kun käskyhuuto kuullaan ja Herra ilmestyy. Kyse ei 
ole siitä, että joku muu tulisi huutamaan, vaan Herra 
Itse on se, joka huutaa! Jotkut ajattelevat, että me 
hypetämme Hänen paluutaan aivan liikaa, mutta se 
johtuu siitä, että he eivät tiedä, kuka Jeesus on. Hän 
on koko universumin Hallitsija. Koko maanpiiri kuuluu 
Hänelle — mukaan lukien hallitukset ja galaksit. Hän 
hallitsee koko maailmaa. 

Täällä maan päällä ollessaan Hän liikkui lukuisten 
opetuslastensa kanssa. Entäpä, kun Hän saapui 
Jerusalemiin? Raamattu sanoo, “...koko kaupunki joutui 
liikutuksen valtaan ja sanoi: “Kuka tämä on?” (Matteus 
21:10). Ihmiset tulivat kaikkialta ja he tungeksivat 
kaduilla. Kaikki tämä tapahtui jo silloin, kun Hän oli 
vasta karitsa, joka tultaisiin uhraamaan. Mitä luulet 

INNOISSAAN HÄNEN TAKAISIN 
PALUUSTAAN

Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että 
saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, 
mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen 

Pojan edessä (Luukas 21:36).

keskiviikko 22
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

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

Apostolien teot 2:25-36 & 2. Aikakirja 36

Apostolien teot 4:12; Hebrealaiskirje 9:28

tapahtuvan nyt, kun Hän palaa takaisin kuninkaiden 
Kuninkaan ja herrojen Herrana! 

Inspiroidu uudesta taivaasta ja uudesta maasta. 
Ilmestyskirja 22:5 sanoo, “Eikä yötä ole enää oleva, 
eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, 
sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat 
aina ja iankaikkisesti.” Miten upeaa! Me emme ole 
seuranneet mitään viekkaasti sommiteltuja taruja (2. 
Pietari 1:16). Me olemme vastaanottaneet totuuden. 
Me olemme luottaneet Hänen totuuteen ja eläneet 
Hänen totuudessa.

Se, mitä teemme Herralle, kun tavoitamme 
ihmisiä Evankeliumilla ja voitamme sieluja eri puolilla 
maailmaa, ei ole turhaa. Me valmistelemme Hänen 
takaisin paluutaan. Hän kertoi meille, että Hän tulee 
takaisin. Joten meidän täytyy kertoa siitä kaikille. Nämä 
ovat lopunajan viimeisiä hetkiä. Jäljellä oleva aika on 
todella lyhyt. Me tulemme täyttämään Hänen näkynsä 
ja me valmistelemme tämän maailman valmiiksi Hänen 
takaisin paluutaan varten. Halleluja!

Rakas Herra, olen niin inspiroitunut pian tapahtuvasta 
takaisin paluustasi. Julistan siksi Evankeliumia 
suurella kiireellisyydellä ja sydämen palolla omassa 
maailmassani oleville ihmisille. Rukoilen nyt niiden 
puolesta, jotka eivät vielä tunne sinua, että heidän 
sydämensä saisivat aueta Evankeliumin puoleen 
niin, että usko heräisi heissä, jotta he pelastuisivat, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kuinka inspiroituneena olet sinussa olevasta 
Kristuksen elämästä? Monet eivät ymmärrä, 

kuinka ylevää tämä on. Kristus sinussa on kaikki. Se oli 
Jumalan unelma ja Kristuksen lunastustyön tarkoitus. 
Hän tuli tekemään meistä Jumalan poikia, tekemään 
sen mahdolliseksi, että Jumala voi asua sisimmässämme 
ja että Hänen elämä voi tulla välitetyksi meidän 
henkiimme. Hän elää siis tänä päivänä sinussa Hänen 
Sanansa ja Henkensä kautta.  

Kolossalaiskirje 3:16 sanoo, “Runsaasti asukoon 
teissä Kristuksen sana kaikessa viisaudessa….” Se 
Sana, jonka olet vastaanottanut, asuu sinussa. Ja mitä 
Hän tekee sinussa? Apostolien teot 20:32 kertoo meille 
tästä sanoessaan, “Ja nyt minä uskon teidät Jumalan 
ja hänen armonsa sanan haltuun, joka on voimallinen 
rakentamaan teitä….” Hänen armonsa Sana sinussa 
on itse itsessään tehokas ja sen kautta sinä tulet 
rakennetuksi! Ja jos Hänen Sanansa rakentaa sinua, 
se tarkoittaa, että sinä et voi epäonnistua, tuhoutua 
tai tulla lyödyksi.  

Hänen elämä sinussa Sanan kautta on todella 
poikkeuksellinen. Se saa sinut kasvamaan Jumalassa 
kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Efesolaiskirje 4:14-15 
sanoo, “Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat 
ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten 
arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että 
me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin 
kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus.”

Sitten Johanneksen evankeliumi 14:23 kertoo 

HÄNEN ELÄMÄ SINUSSA

Ja minä elän, en enää minä, vaan 
Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän 
lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan 
uskossa, hänen, joka on rakastanut 

minua ja antanut itsensä minun 
edestäni (Galatalaiskirje 2:20).

torstai 23
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 15 & Sefanja 1-3

Apostolien teot 2:37-47 & Esra 1

1. Johannes 4:4; Kolossalaiskirje 3:16 

meille, “...Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää 
minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me 
tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä 
asumaan.” Joten Isä ja Jeesus asuvat sinussa Pyhän 
Hengen kautta. Hän on elävänä sinussa Pyhän Hengen 
voiman kautta, joten sinä et ole yksin!

Sillä ei ole väliä, missä päin maailmaa olet. Ole 
tietoisena siitä, että Isä ja Jeesus ovat tekemässä 
työtään sinussa — saavuttaakseen sinun kauttasi 
poikkeuksellisia, käsittämättömiä ja odottamattomia 
asioita. Raamattu kertoo meille Efesolaiskirjeessä 
3:20-21, “Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, 
monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me 
anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka 
meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja 
Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, 
aina ja iankaikkisesti! Amen.”

Kolossalaiskirje 1:27 kertoo meille, “Joille Jumala 
tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain 
keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: 
Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Sinä et ole mikään 
tavallinen ihminen. Jokainen askel, jonka otat, on 
“Kristus sinussa”-ihminen kävelemässä. “Kristus sinussa, 
kirkkauden toivo” tarkoittaa, että sinussa on kirkkaus 
kaikkialla, missä kuljet. Elämäsi on täynnä kirkkautta. 
Halleluja! 

Rakas Isä, mikä kunnia ja siunaus se onkaan, että 
Pyhä Henkesi elää minussa. Hänen pysyvän sisäisen 
läsnäolonsa ansiosta, minä olen täynnä jumalallista 
energiaa ja yliluonnollista viisautta tahtosi tekemiseen 
ja voitokkaan elämän elämiseen yli kaikenlaisten 
olosuhteiden, Jeesuksen Nimessä. Aamen.  

RUKOUS
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Me elämme pelastuksen ajassa. Jumalan armon 
ajassa, emme Hänen vihansa ajassa. Raamattu 

sanoo, “Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi 
kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten 
jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme 
siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä 
maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon 
täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme 
Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä” (Titus 
2:11-13).

Kun lähestymme tämän nykyisen maailman loppua, 
meidän tulee elää harkiten, varoittaen ihmisiä ja opettaen 
kaikkia kaikessa viisaudessa, jotta asettaisimme heidät 
esiin täydellisinä Kristuksessa Jeesuksessa (Kolossalaiskirje 
1:28). Hän tahtoo, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat 
tuntemaan totuuden (1. Timoteus 2:4).

Siksi Hän lähetti meidät julistamaan hyviä uutisia 
pelastuksesta; julistamaan Evankeliumia. Tämä on 
Evankeliumin aikaa ja “Evankeliumi” tarkoittaa hyviä 
uutisia! Me olemme hyvien uutisten lähettiläitä: “Sillä 
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä 
kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja 
hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta 
me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa 
meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen 

HYVIEN UUTISTEN LÄHETTILÄS 

Hänen työtovereinaan me myös 
kehoitamme teitä vastaanottamaan 

Jumalan armon niin, ettei se 
jää turhaksi. Sillä hän sanoo: 

“Otollisella ajalla minä olen sinua 
kuullut ja pelastuksen päivänä sinua 

auttanut”. Katso, nyt on otollinen 
aika, katso, nyt on pelastuksen päivä 

(2. Korinttolaiskirje 6:1-2). 

perjantai 24
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 16 & Haggai 1-2

Apostolien teot 3:1-11 & Esra 2

2. Timoteukselle 4:2; Roomalaiskirje 10:13-14; 
2. Korinttolaiskirje 5:18; Markus 16:15-16

puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa” (2. 
Korinttolaiskirje 5:19-20).

Matteuksen evankeliumissa 9:37-38 Jeesus sanoi 
opetuslapsilleen, “Eloa on paljon, mutta työmiehiä 
vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi 
työmiehiä elonkorjuuseensa.” Me olemme Hänen 
työmiehiään elonkorjuussa, olemme Hänen todistajinaan, 
meidät on lähetetty sanoman kanssa Hänen pelastavasta 
voimastaan. Me olemme Hänen armonsa Evankeliumin 
kantajina täällä maan päällä. 

Vie tämä sanoma kaikkialle tänä jouluna. Julista 
sitä rohkeasti ja Hän tulee vahvistamaan sanasi niitä 
seuraavin ihmein ja merkein. Muista, että Jeesus sanoi, 
“Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman 
kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; 
ja sitten tulee loppu” (Matteus 24:14).

Tämä Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi 
jokaiselle, joka uskoo. Tämä Jumalan voima tekee 
syntisistä vanhurskaita ja tuo ihmiset yhteyteen Jumalan 
kanssa. Mikä kunnia onkaan saada olla hyvien uutisten 
tuojana Kristuksen pelastuksesta, auttaa ihmisiä 
löytämään Jeesus ja tuoda heidät pimeydestä valoon ja 
Saatanan vallan alta Jumalan tykö.  

Rakas Isä, on niin suuri kunnia saada olla Kristuksessa 
olevien hyvien uutisten tuojana, joiden kautta koko 
ihmiskunta voi pelastua! Sinun totuuttasi julistetaan 
kaikkialla maailmassa näinä lopunaikoina ja 
Valtakuntasi tulee perustetuksi ihmisten sydämiin. 
Monet temmataan tuholta ja tuomiolta Jumalan 
poikien kirkkauden täyteiseen vapauteen. Siunattu 
olkoon Nimesi iankaikkisesti. Aamen.

TUNNUSTUS
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Kun Jeesus käveli Galilean, Kapernaumin ja 
Jerusalemin katuja, monet eivät osanneet 

kiinnittää huomiotaan siihen, kuka Hän todellisuudessa 
oli. Tänään on joulu — Jeesuksen syntymäjuhla. Monet 
kuitenkin tietävät Jeesuksesta vain sen, että Hän 
syntyi neitsyestä ja toiset taas näkevät Hänet kaikkein 
suurimpana ihmeiden tekijänä Israelissa. Mutta Hänen 
elämänsä oli niin paljon muutakin kuin vain ihmeitä.  

Kun Jeesus käveli täällä maan päällä, Hän oli Jumala 
ihmislihassa. Kaikki jumaluus asui Hänessä ruumiillisesti. 
Hän oli Kaikkivaltiaan Jumalan elävä keho. Hän oli elävä 
Jumala, joka käveli ja puhui ihmisen kehossa. Lue mitä 
Kolossalaiskirje 1:19 AMPC sanoo Hänestä: “Sillä se 
on miellyttänyt [Isää], että kaikki jumalallinen täyteys 
(jumalallisen täydellisyyden, voiman ja ominaisuuksien 
yhteenlaskettu summa) asuisi Hänessä pysyvästi.” 

Tämän tul is i  auttaa s inua ymmärtämään 
Johanneksen lausuntoa Johanneksen evankeliumissa 
1:14: “Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, 
ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista 
kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli 
täynnä armoa ja totuutta.” Jeesus oli Jumalan kirkkaus, 
joka tuotiin meille julki. Heprealaiskirje 1:3 AMPC 
sanoo, “Hän on Jumalan kirkkauden ainutlaatuinen 
ilmentymä [valo-olemus, jumalallinen säteily] ja Hän 
on täydellinen ja todellinen kuva [Jumalan] luonnosta 
ylläpitäen ja ohjaten koko universumia Hänen väkevän 
voiman sanan kautta….”

Jeesus on Jumalan rakkaus, joka on tuotu meille 
julki. Hän näytti meille hyvän esimerkin rakastamalla 
jokaista ehdottomasti, mukaan lukien Hänen syyttäjänsä. 
Hän rakasti meitä ja uhrasi oman elämänsä meidän 
puolestamme syntiuhrina: “Olkaa siis Jumalan seuraajia, 
niinkuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, 

JEESUS NASARETILAINEN — AINOA 
TOSI JUMALA

Ja me uskomme ja ymmärrämme, että 
sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika 

(Johannes 6:69 KJV).

lauantai 25
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 17 & Sakarja 1-3

Apostolien teot 3:12-26 & Esra 3-4

Kolossalaiskirje 2:9; Johannes 17:3; Apostolien teot 2:36; 
1. Timoteus 6:14-16  

niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän 
edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle “suloiseksi 
tuoksuksi” (Efesolaiskirje 5:1-2).

Roomalaiskirje 5:8 sanoo, “Mutta Jumala osoittaa 
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun 
me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.” 
Nämä eivät ole minkään uskonnollisen johtajan 
ominaisuuksia tai tekoja. Kukaan ei ole koko historian 
aikana rakastanut tai pystynyt rakastamaan niin kuin 
Jeesus. Hän oli Jumalan valo, josta Johannes kastaja 
antoi todistuksen, jotta kaikki voisivat Häneen uskomalla 
saada elämän. Johanneksen evankeliumi 1:9 sanoo 
Jeesuksesta: “Totinen valo, joka valistaa jokaisen 
ihmisen, oli tulossa maailmaan.” Mikä ihmeellinen 
todellisuus!

Ei ihme, että Häntä juhlitaan, kunnioitetaan ja 
jumaloidaan taivaassa ja maan päällä. Hänellä on suurin 
kunnioitus jopa helvetissä. Hän on kaikkein suurenmoisin. 
Hän on ainoa, joka pystyi pelastamaan ihmisen niin 
radikaalilla tavalla ja tuomaan sitä kautta jumalallisen 
elämän kaikkien saataville vastaanotettavaksi: Jeesus 
nasaretilainen — ainoa tosi Jumala! 

Siunattu Jeesus, miten suurenmoinen ja kirkkauden 
täyteinen sinä oletkaan. Koko maailman pelastaja, 
taivaan ilo ja koko ihmiskunnan toivo! Kiitos, että 
olet antanut minulle iankaikkisen elämän. Kiitos, että 
olet tehnyt minusta elävän Jumalan elävän asuinsijan 
ja että tuot kirkkauttasi ja vanhurskauttasi esiin 
minun kauttani kaikkialla. Sinä olet ainoa viisas ja 
tosi Jumala. Olkoon nimesi kiitetty ja ylistetty aina 
ja iankaikkisesti. Aamen.

TUNNUSTUS
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Sana “tuhota” ylempänä olevassa jakeessa tulee 
kreikan sanasta “katargeo ̄” ja se tarkoittaa 

“tyhjäksi tekemistä.” Tämä tarkoittaa, että Saatana 
on tehty tyhjäksi. Hänet on tehty voimattomaksi — 
hänet sekä hänen helvetin joukkonsa. Kolossalaiskirje 
2:15 (Conybeare -käännös) sanoo, “Hän RIISUI 
ASEISTA henkivallat ja voimat [jotka taistelivat Häntä 
vastaan….” Henkivallat ja voimat on riisuttu aseista 
Jeesuksen toimesta. Halleluja!

Phillipsin uusi testamentti -käännös laittaa tämän 
näin: “Ja riisuttuaan kaikki meitä vastaan raivonneet 
voimat aseista, Hän paljasti ne, pirstoi palasiksi, tyhjensi 
ja kukisti viimeisessä kunniakkaassa voitossaan!” Hän 
paljasti ne, Hän riisui ne ja otti niiltä pois kaikki niiden 
aseet — aivan kaiken! Siunattu olkoon Jumala!

Tämä ei ole muuttunut. Ne ovat samassa jamassa 
yhä tänä päivänäkin: aseista riisuttuina! Murskattuina! 
Riisuttuina ja kukistettuina! Tänä päivänä vastassamme 
oleva paholainen on murskattu ja syösty pois vallasta. 
1. Korinttolaiskirje 2:6 puhuu “...vallasta pois syöstyistä 
voimista, jotka hallitsivat tässä maailmassa” (Moffat 
-käännös). Hengessä heidät on jo syösty pois vallasta, 
vaikkakin he näyttävät hallitsevan tässä maailmassa. 
Todellinen voima tämän päivän maailmassa on 
Jeesuksen Nimessä!

Nyt voit ymmärtää sen, miksi apostolit olivat 
pelottomia omana aikanaan ja käyttivät Jeesuksen 
Nimeä pelottomasti. Sillä vainolla, jota he kohtasivat, 

JEESUS ON TODELLINEN VOIMA

Koska siis lapsilla on veri ja liha, 
tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla 
osalliseksi, että hän kuoleman kautta 

tuhoaisi  sen, jolla oli kuolema 
vallassaan, se on: perkeleen 
(Heprealaiskirje 2:14 KJV).

sunnuntai 26
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Ilmestyskirja 18 & Sakarja 4-6

Apostolien teot 4:1-12 & Esra 5

Kolossalaiskirje 2:15; Heprealaiskirje 2:14;
 Efesolaiskirje 1:19-21 

ei ollut mitään merkitystä heille; he olivat pelottomia, 
koska he tiesivät, mikä voima oli todellisuudessa 
virassaan. He tiesivät, että todellinen voima toimi 
heidän taustallaan — Jeesus Kristus!

Samasta on kyse myös meidän ajassamme. Me 
olemme rohkeita ja luottavaisia Hänessä ja Hänen 
kauttaan. Hänen Nimessään me otamme ohjat tästä 
maailmasta ja pidämme Saatanan demoneineen 
kurissa. Johanneksen evankeliumissa 16:33 Jeesus 
sanoi, “Piristykää! Minä olen voittanut maailman.” Ja 
kun Hän teki sen, me olimme Hänessä. Me olemme 
voittaneet Saatanan ja maailman sekä kaikki sen 
järjestelmät. 

Hänen Nimessään on kaikki auktoriteetti. Jumala 
on julistanut, että Hänen Nimessään jokaisen polven 
tulee notkistua — taivaassa, maan päällä ja maan alla. Ja 
että jokaisen kielen tulee tunnustaa Hänen Herruus Isä 
Jumalan kunniaksi (Filippiläiskirje 2:10-11). Mikään eikä 
kukaan voi vastustaa tätä Nimeä. Joten, kun juhlimme 
joulua, me julistamme Hänen voittoaan, kunniaansa, 
voimaansa ja hallintavaltaansa kansakuntien ylle. Koko 
maailma kuuluu Hänelle. Siunattu olkoon Jumala!

Jeesus on Herra ylitse kaikkien kansakuntien. 
Koko maailma kuuluu Hänelle, joka toi elämän ja 
kuolemattomuuden valoon murskaten ja kukistaen 
Saatanan ja helvetin henkivallat. Jeesuksen Nimi on 
julistettu kansakuntien ylle ja Hänen vanhurskautensa 
hallitsee täällä maan päällä ja ihmisten sydämissä. 
Aamen!

TUNNUSTUS
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maanantai 27

Jos tahdot olla jatkuvasti menestyvä ja tahdot 
elää sitä ikuisesti voitokasta elämää, jota sinut 

on kutsuttu elämään, sinun täytyy olla fokusoitunut 
ja johdonmukainen. Et voi puhua esimerkiksi 
uskontunnustuksissasi voimaa, rohkeutta, voittoa, 
menestystä, terveyttä ja eheyttä, ja samaan aikaan 
puhua heikkoutta, pelkoa, epäonnistumista, köyhyyttä 
ja sairautta. Raamattu sanoo, “Uhkuuko lähde samasta 
silmästä makeaa ja karvasta vettä?” (Jaakob 3:11). Se 
ei tule toimimaan.

Amplified -käännös avausjakeestamme sanoo, “...
kaksimielinen mies (epäröivä, epäilevä, päättämätön), 
[hän on] epävakaa ja epäluotettava kaikessa [mitä hän 
ajattelee, tuntee ja päättää]” (Jaakob 1:8 AMPC). 
Tämä tarkoittaa, että hän on myös menestyksen tiellä 
epävakaa samoin kuin myös suurenmoisuuden tiellä.

Monet ihmiset uskovat sellaiseen elämään, jossa 
on “ylä- ja alamäkiä”. Tarkoitan tällä sellaista elämää, 
jossa on epäjohdonmukaisuutta, epäluotettavuutta 
ja epävarmuutta. Tämä ei ole kristityn elämää. Me 
menemme vain ja ainoastaan eteenpäin ja ylöspäin. 
Me emme salli minkäänlaisia häiriötekijöitä. Nosta 
purjeesi. Sillä ei ole väliä, vaikka jokin asia yrittäisi vetää 
sinua suuntaan tai toiseen; laita fokuksesi Jumalan 
Sanaan: “...Älä käänny siitä oikealle tai vasemmalle, 
jotta menestyisit kaikilla teilläsi” (Joosua 1:7 AMPC). 

FOKUSOITUNUT JA 
JOHDONMUKAINEN
Kaksimielinen mies on epävakainen 

kaikilla teillään (Jaakob 1:8).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:
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Jaakob 1:5-8; Efesolaiskirje 4:14; 5. Mooses 5:32

Ylistys Jumalalle!
Raamattu sanoo, “Pitäen katseen (poissa 

kaikenlaisista häiriötekijöistä) tiukasti Jeesuksessa, 
joka on uskomme alkaja ja uskomme lähde…” 
(Heprealaiskirje 12:2 AMPC). Aseta fokuksesi 
päämäärään ja kulje sitä kohti. Ja silloin suuri 
kirkkauden Jumala, joka vaikuttaa sinussa tahtomista ja 
tekemistä, jotta Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi, tulee 
katsomaan sen perään, että sinä menestyt ja täytät 
Hänen kutsumuksen omassa elämässäsi. Halleluja.

Rakas Isä, kiitos Sanastasi, joka inspiroi uskoa 
henkeeni ja auttaa minua pitämään fokukseni, 
huomioni ja johdonmukaisuuteni sinun Sanassasi 
niin, että täytän jumalallisen kutsumukseni. Minä 
pysyn vakaana ja horjumattomana luottamuksessani 
sinun johdatukseen, että viet minua voitokkaasti 
eteenpäin elämässäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kun tutkit kaikkia Jeesuksen elämän ja opetusten 
näkökulmia ja opiskelet sitä, mitä Hän teki, 

mitä Hän puhui, niitä ihmeitä, joita Hän teki ja miten 
Hän muutti elämiä, tulet varmasti inspiroiduksi 
Hänen esimerkistään. Kukaan ei ole koskaan puhunut 
niin kuin Jeesus. Hänen sanansa eivät ainoastaan 
osoittaneet Hänen uskoaan, toivoaan ja rakkauttaan, 
vaan ne välittävät myös kaiken tämän saman Hänen 
kuulijoihinsa.

Johanneksen evankeliumissa 10:30 Hän sanoi, 
“Minä ja Isä olemme yhtä.” Eräässä toisessa tilanteessa 
Hän sanoi, “...minä olen ylhäältä... en ole tästä 
maailmasta” (Johannes 8:23). Joten ei se ollut mikään 
ihme, kun Hän vaelsi täällä maan päällä, että ylipapit 
ja fariseukset olivat niin huolissaan Hänen kasvavasta 
vaikutuksestaan, että he päättivät lähettää virkamiehiä 
pidättämään Hänet (Johannes 7:32), mutta he palasivat 
ilman Häntä. Ja kun heiltä kysyttiin asiasta, heidän 
vastauksensa oli todella mielenkiintoinen. He sanoivat, 
“Oletteko kuulleet, kuinka hän puhuu? Emme ole 
koskaan kuulleet kenenkään puhuvan niin kuin tämä 
mies” (Johannes 7:46 MSG).

Ajattelepa sitä, miten Hän vain puhui sanoja ja 
suuria ihmeitä tapahtui. Hän sanoi Pietarille ja hänen 
kollegoilleen, jotka olivat uurastaneet koko yön eivätkä 
olleet saaneet yhtään kalaa: “Viekää vene syvälle ja 
heittäkää verkkonne apajalle” (Luukas 5:4). Kun he 
heittivät verkkonsa, he saivat niin paljon kaloja, että 
heillä oli suuria vaikeuksia saada ne rantaan. Minkä 

INSPIROIDU HÄNEN ESIMERKISTÄÄN
Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin 

rakkaat lapset (Efesolaiskirje 5:1).

tiistai 28
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ihmeen Hänen sanansa saivatkaan aikaan!
Raamattu kertoo, kuinka Hän ruokki väkijoukon 

pienen pojan lounaalla puhumalla sanoja. Hän kutsui 
esiin moninkertaistumisen voiman, ja viidestä leivästä 
ja kahdesta kalanpalasta tuli enemmän kuin tarpeeksi 
ruokkimaan viisi tuhatta miestä; eikä naisia ja lapsia 
edes laskettu (Luukas 9:12-17).

Luemme Luukkaan evankeliumista 7:11-17, 
kuinka Hän puhui sanoja ja herätti henkiin kuolleen 
miehen (lesken ainoan pojan), jota jo kuljetettiin 
hautaamispaikalle. Entä Lasarus, joka oli kuollut, ollut 
haudassa neljä päivää ja oli jo alkanut hajoamaan? 
Jeesus puhui sanoja aivan Lasaruksen haudan edessä ja 
Lasarus heräsi takaisin henkiin. Hämmästyttävää! (Lue 
koko kertomus  Johanneksen evankeliumin luvusta 11).

Tällainen on Jeesus, jota me palvelemme. Hän 
käytti sanojaan sellaisella tavalla, miten kukaan muu 
ei niitä käyttänyt ja muutti toivottomia tilanteita. Puhu 
niin kuin Jeesus. Hän sanoi, “Minä puhun Isäni sanoja.” 
Puhu siis Hänen tavoin, sanoja Isältä; puhu Kristuksen 
sanoja. Halleluja!

Puhun elämän, parantumisen, voiman ja voiton 
sanoja. Sanani korjaavat, parantavat, rakentavat 
ja siunaavat. Jumalan rakkaus, ystävällisyys, armo, 
viisaus ja kirkkaus tulevat minun kauttani näkyviin 
omassa maailmassani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Johanneksen evankeliumin luvuissa 7-8 Raamattu 
kertoo meille, kuinka kirjanoppineet ja fariseukset 

toivat naisen Jeesuksen eteen. Hänen kerrottiin jääneen 
kiinni aviorikoksesta. Johanneksen kautta Pyhä Henki 
tahtoo erityisesti sanoa meille, että he yrittivät saada 
Jeesuksen kiinni jostain raskauttavasta puheesta, jotta he 
voisivat nostaa syytteen Jeesusta vastaan (Johannes 8:6).

Mestarin vastaus heille oli kuitenkin, “...Joka teistä 
on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä 
kivellä…” (Johannes 8:8). Kun he kuulivat sen, he kaikki 
lähtivät tyytymättöminä pois jättäen Hänet yksin naisen 
kanssa. Kun naisen syyttäjät lähtivät, Jeesus ei huutanut 
tälle naiselle eikä tuominnut häntä. Sen sijaan Hän sanoi 
hänelle, “...mene äläkä enää syntiä tee” (Johannes 
8:11). Kuinka inspiroivaa ja lohduttavaa! Hänen tekonsa 
olivat aina niin armollisia. Ajattelepa tilannetta, kun 
Pietari kielsi Hänet pidätyksen jälkeen. Toisten mielestä 
Pietari olisi pitänyt hylätä, häntä ei enää tulisi kutsua 
apostoliksi; mutta ei Jeesuksen mielestä!

Kolmannen kerran, kun Hän ilmestyi opetuslapsille 
ylösnousemuksensa jälkeen, Hän asetti Pietarin 
ennalleen. Hän kysyi Pietarilta kolme kertaa, “Rakastatko 
sinä minua?” Pietarin myöntäviin vastauksiin Jeesus 
sanoi, “Ruoki minun lampaitani” (Johannes 21:15-18). 
Tämä kreikankielinen sana, joka on käännetty suomeksi 
“ruokkia”, ei tarkoita täysin samaa jakeissa 15 ja 16. 
Ensimmäinen ”ruokinta” jakeessa 15 on ”boskō”, ja se 
tarkoittaa karitsojen ruokkimista ja hoitamista.

Mutta kun Jeesus toisti sen uudelleen jakeessa 

ANTEEKSIANTAMISEN OPPITUNTI
Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään 
tuomita; älkää kadotustuomiota 
l a u s u k o ,  n i i n  e i  t e i l l e k ä ä n 
kadotustuomiota lausuta. Antakaa 
anteeksi, niin teillekin anteeksi 

annetaan (Luukas 6:37).

keskiviikko 29
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16, Hän käytti erilaista kreikan sanaa “poimainō”, joka 
tarkoittaa lampaiden paimentamista tai johtamista. 
Jeesus ei sanonut: “Pietari, sinä olet suuri pettymys. 
Kaikkien niiden ihmeiden jälkeen, joita näit kanssani, ja 
kaiken kehuskelusi jälkeen, että seuraisit minua loppuun 
asti, silti kielsit minut. Kuinka voin edes luottaa sinuun 
jatkossa?” Ei, Hän ei tehnyt Pietarin virheestä numeroa.

Oi, Mestarin rakkauden inspiraatiota! Ei ihme, että 
sama Pietari, Mestarin suuren esimerkin innoittamana, 
kirjoitti nuo kauniit sanat 1. Pietarin kirjeessä 2:21-25: 
“Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi 
teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te 
noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka “ei syntiä tehnyt ja 
jonka suussa ei petosta ollut”, joka häntä herjattaessa 
ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, 
vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, 
joka “itse kantoi meidän syntimme” ruumiissansa 
ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, 
eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen “haavainsa kautta 
te olette paratut”. Sillä te olitte “eksyksissä niinkuin 
lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne 
paimenen ja kaitsijan tykö.

Rakas Isä, minua inspiroivat sinun anteeksiantavat 
rakkauden tekosi, jotka löytyvät Raamatusta. Annan 
sisälläni olevan läsnäolosi virrata puron lailla, kun 
vietän rakkaudellista aikaa toisten kanssa. Säilytän 
sydämeni kaiken aikaa rakastavana ja nautin toisten 
ihmisten seurasta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Jumala rakastaa näyttää meille näkyjä, kun 
me rukoilemme. Jos tahdot saada elämääsi 

poikkeuksellisia tuloksia, on tärkeää, että opit 
tunnistamaan ne näyt, jotka Jumalan Henki tuo sinulle. 
Kun rukoilen, minä näen. Vietän aikaa jumalallisissa 
visioissa. Minut nostetaan tämän maailman yläpuolelle 
ja saan vastaanottaa Jumalalta ideoita ja suuntaa 
elämääni.

Jotkut ihmiset eivät näe näkyjä rukoillessaan. Vailla 
näkyjä oleminen on pysähtyneisyyttä. Mutta jo yksi 
hyvä idea Jumalalta voi muuttaa elämäsi ikuisesti. Tämä 
tapahtuu, kun suljet maailman pois ja vietät yhteistä 
aikaa Pyhän Hengen kanssa rukouksessa. Silloin Hän 
näyttää sinulle tulevaisuuden ja auttaa sinua tietämään, 
mitkä ovat seuraavat askeleet ja miten ne tulee ottaa.

Kun annat itsesi Jumalan Sanalle ja antaudut Pyhän 
Hengen johdatukseen rukouksessa, Hän näyttää sinulle 
tulevia asioita niin, että et vaella pimeydessä. Jeesus 
sanoi Johanneksen evankeliumissa 16:13, “Mutta 
kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät 
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole 
hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän 
puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.”

Kun olet uudestisyntynyt ja Pyhällä Hengellä 

NÄKYJEN NÄKEMINEN RUKOUKSESSA
torstai 30

...minä vuodatan Henkeni kaiken lihan 
päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne 

profetoivat, ja nuorukaisenne näkyjä 
näkevät… (Apostolien teot 2:17 KJV).
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täytetty, voit tietää asioita tulevaisuudestasi. Sinun ei 
tulisi koskaan löytää itseäsi tilanteesta, jossa et tiedä, 
mitä sinun tulisi seuraavaksi tehdä elämässäsi. Mestari 
sanoi Johanneksen evankeliumissa 8:12, “Minä olen 
maailman valo; joka minua seuraa, se ei pimeydessä 
vaella, vaan hänellä on oleva elämän valo.” Kun tiedät 
tämän, sinun ei tarvitse huolehtia huomispäivästä. Voit 
ottaa Hänen valonsa ja suunnata sen tulevaisuuttasi 
kohti ja näin polkusi tulee valaistuksi niin, että 
tiedät, miten sinun tulee vaeltaa Hänen täydellisessä 
tahdossaan. Halleluja! 

Rakas Isä, kiitos etuoikeudestani saada rukoilla ja 
tästä kyvykkyydestä nähdä oikeanlaisia näkyjä siitä, 
kuka olen Kristuksessa. Minun polkuni on valaistu 
loputtomilla mahdollisuuksilla. Minä näen sen, että 
olen vanhurskas, pyhä ja täydellinen Kristuksessa, 
sekä hyvin rakas Hänelle. Mikä valtava siunaus 
se onkaan, että saan olla kirkkautesi kantajana ja 
loisteena, sekä myös armosi, hyvyytesi ja pelastuksesi 
jakelijana omassa maailmassani. Halleluja! 

RUKOUS
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Jotkut lukevat ylempänä olevan jakeen ja 
päättelevät siitä, että on myös asioita, joita 

Jumala ei ole vielä paljastanut meille. Mutta he ovat 
väärässä. Kun siinä sanotaan, “Vaan, niinkuin kirjoitettu 
on: mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä 
ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on 
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat”, hän lainaa 
tässä Vanhaa testamenttia.

Seuraava jae näyttää meille tämän täyttymyksen: 
“Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä 
kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin” 
(1. Korinttolaiskirje 2:10). Kahdestoista jae viittaa tähän 
“ne asiat, mitkä Jumala on meille lahjoittanut”(KJV). 
Pyhä Henki tuli näyttämään sinulle ne asiat, jotka on 
lahjoitettu sinulle. Mitä nämä asiat sitten ovat?

1. Korinttolaiskirje 3:21 kertoo meille: “Älköön siis 
kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän.” Toisin 
sanottuna, älä kerskaile lihassa sanoen, “Vanhempani 
tai setäni on sen ja sen yrityksen omistaja tai johtaja. 
He tukevat minua taloudellisesti.” Sinun odotusten ei 
tulisi olla ihmisten varassa, sillä kaikki on sinun!

Seuraava jae sanoo, “Teidän on Paavali ja 
Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja 
kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän” (1. 
Korinttolaiskirje 3:22). Nykyiset ja jopa tulevaiset: nämä 
kaikki on myönnetty sinulle Kristuksessa Jeesuksessa. 
Pyhä Henki on lähetetty elämääsi, jotta tunnistaisit 

MEIDÄN SIUNAUKSET ON 
PALJASTETTU 

Vaan, niinkuin kirjoitettu on: mitä silmä 
ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei 
ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä 
Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 

rakastavat (1. Korinttolaiskirje 2:9).

perjantai 31
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nämä asiat ja käyttäisit sitten sanojasi tehdäksesi näistä 
asioista todellisia elämässäsi.

Nyt kun tiedät tämän, älä ole enää tietoisena 
puutteesta tai tarpeesta. Ei ole mitään sellaista mitä 
voisit vielä tarvita, mitä Jumala ei olisi jo antanut sinulle: 
“Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut 
meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen 
tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on 
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään” 
(2. Pietari 1:3). Hän on antanut sinulle kaiken ja 
kutsunut sinut kirkkauteen ja täydellisyyteen, ei 
häpeään ja kärsimyksiin.

Kaikki, mitä tarvitset — olipa sitten kyse rahasta, 
ideoista, ihmisistä, materiaalisista resursseista — on 
jo myönnettynä sinulle Kristuksessa Jeesuksessa. 
Sinulla on kaikki tarvittava elääksesi poikkeuksellista 
vanhurskauden ja kirkkauden elämää. Sinulla on kaikki 
tarpeellinen siihen, että voit elää erinomaista Jumala-
elämää. Kristus on sinussa ja Kristus on kaikki kaikessa. 
Kunnia Jumalalle!

Kaikki, mitä voin koskaan tarvita — olipa sitten 
kyse rahasta, ideoista, ihmisistä tai materiaalisista 
resursseista — on jo myönnettynä minulle Kristuksessa 
Jeesuksessa. Minulla on kaikki tarvittava tämän 
poikkeuksellisen vanhurskauden ja kirkkauden 
elämän elämiseen. Minulla on kaikki, mitä tarvitsen 
tämän erinomaisen Jumala-elämän elämiseen. Kristus 
on minussa ja Kristus on kaikki kaikessa. Halleluja!

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

Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

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

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

voit ottaa meihin yhteyttä:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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Pastori Chris Oyakhilome on dynaamisen ja 
monimuotoisen globaalin seurakunnan, Believers 

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

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

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

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

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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