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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 2,000 eri kielellä
ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme
siihen, että vuoden 2020 painos tästä päivän sanasta tulee
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden.
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen
Jumalan Sanassa.
-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-

Lue ja mietiskele huolellisesti jokaista artikkelia.
Rukousten ja tunnustusten päivittäinen ääneen sanominen
itsellesi tulee varmistamaan Jumalan Sanan mukaisten
tulosten toteutumisen, kun sinä itse puhut niitä elämääsi.
Lue koko Raamattu läpi, joko yhden vuoden
lukusuunnitelman mukaisesti tai aivan uuden kahden vuoden
lukusuunnitelman mukaisesti.
Voit myös jakaa päivittäisen Raamatunlukusuunnitelmasi
kahteen osaan - aamun ja illan lukuhetkiin.
Hyödynnä päivän sanaa rukouksen täyteisten tavoitteidesi
kirjaamiseen joka kuukausi ja mittaa näin menestystäsi, kun
saavutat tavoitteen toisensa perään.
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
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MEIDÄN YHTEYTEMME JUMALUUDEN
KANSSA
lauantai

Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen
me myös teille julistamme, että teilläkin
olisi yhteys meidän kanssamme; ja
meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa,
Jeesuksen Kristuksen, kanssa
(1. Johannes 1:3).

M

iten voimallista tämä onkaan: meillä on
yhteys Isän ja Hänen Poikansa, Jeesuksen
Kristuksen, kanssa! Tämä on kaikkein suurenmoisin
asia Kristinuskossa - meidän yhteytemme jumaluuden
kanssa. Kristuksen tarkoituksena oli tehdä meistä
osanottajia Jumalan kaltaisuuteen; aivan erityisiä
luomuksia, joilla on Jumalan elämä ja luonto, ja tämän
kautta meidän yhteytemme Hänen kanssaan on tullut
mahdolliseksi.
1. Korinttolaiskirje 1:9 sanoo, “Jumala on
uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen
Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme,
yhteyteen.” Tämän jumalallisen yhteyden seurauksena
kaikki se, mikä kuuluu Isälle, kuuluu myös meille. Miten
siunattua tämä onkaan, että saamme olla yhtä Herran
kanssa! Se on paljon syvällisempää kuin toveruus, ja
se on suurempaa kuin liitossa oleminen! Hän näkee
Itsensä meissä. Hän ei tule olemaan tyytyväinen
ennen kuin me olemme tyytyväisiä. Meidän ilomme
on Hänen ilonsa ja Hänen ilonsa on meidän ilomme.
Ei ihme, että Apostoli Paavali kirjoitti Timoteukselle
sanoen, “Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa” (2. kirje Timoteukselle 2:1).
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Meidän tulee siis ottaa hyöty irti Hänen armostaan,
joka on meidän yhteydessämme Hänen kanssaan.
Sinun tulee tietää se, että Jumala todella rakastaa
sinua, jopa niinkin paljon, että Hän teki sinusta yhtä
Hänen Itsensä kanssa. Kaikki, mikä koskee sinua,
koskee myös Häntä. Sinä et toimi Hänen vierellään
tai Hänestä erillään. Tule tietoiseksi tästä. Tästä syystä
sinun ei tulisi koskaan olla huolestunut yhtään mistään
omassa elämässäsi. Ajattelepa tätä: Miten sinä voisit
elää puutteen alaisena, kun sinä olet samassa sarjassa
koko universumin Hallitsijan kanssa? Me olemme
Jumalan poikia, Jumalan perillisiä ja Kristuksen
kanssaperillisiä! Kunnia Hänen Nimelleen ikuisesti!
Ota täysi hyöty irti omassa elämässäsi Hänen
rakkaudestaan ja nauti tästä siunatusta yhteydestä,
johon Hän on sinut tuonut. Vaella Hänen kanssaan,
puhu Hänen kanssaan ja elä täysillä Hänelle. Halleluja!

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä iloitsen aina sinun elämästä
ja luonnosta minun hengessäni, joka mahdollistaa
sen, että voin olla yhteydessä sinun kanssasi,
yhteydessä Korkeimman Jumalan kanssa! Tämä on
kaikkein suurin kunnia ja etuoikeus, joka voidaan
koskaan myöntää kenellekään. Olen niin kiitollinen
siitä, että olet tehnyt minusta erottamattomasti yhtä
sinun kanssasi, jotta voin todella elää sinulle ja täyttää
elämässäni sinun tahtosi ja tarkoituksesi sinun Nimesi
kunniaksi ja ylistykseksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 1:9; 1. Korinttolaiskirje 6:17;
Hebrealaiskirje 2:11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 22:15-46 & 2. Mooseksen kirja 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 14:8-18 & Job 34-35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UUDESTISYNTYNEENÄ
Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette
katoavasta, vaan katoamattomasta
siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän
sanan kautta (1. Pietarin kirje 1:23).

K

un sinä ymmärrät mitä uudestisyntyneenä
oleminen tarkoittaa, se saa sinut hyppimään
ilosta. Uudestisyntyneenä ollessasi sinulla on Jumalan
luonto sinun hengessäsi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että
Kristuksen aktiivinen elämä on jokaisessa olemuksesi
säikeessä — hengessäsi, sielussasi ja kehossasi.
2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Siis, jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.”
Muistelepa Herran Jeesuksen sanoja Johanneksen
evankeliumissa 3:3, “Totisesti, totisesti minä sanon
sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa.” Tämän jälkeen Hän
sanoi jakeissa kuusi ja seitsemän, “Mikä lihasta on
syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on
henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän
täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.”
Mikäli ihminen ei ole uudestisyntynyt, silloin
hänellä on turmeltunut, langenneen ihmisen elämä,
joka on alamainen synnille, tappiolle, sairauksille,
taudeille ja kuolemalle. Mutta Uudessa Syntymisessä,
tämä vanha ihmiselämä tulee Jumalan jumalallisen
luonnon syrjäyttämäksi. Mikä suuri kunnia onkaan tulla
osalliseksi Hänen elämästään, olla Hänen kirkkautensa
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kantajana, Hänen armonsa jakelijana ja osoituksena
Hänen omasta vanhurskaudestaan! Nyt, kun me
olemme uudestisyntyneitä, meistä on tullut Jumalan
poikia (1. Johannes 3:2).
Meistä on tullut Jumalan lapsia aivan kuten myös
Jeesus on. Jaakob 1:18 sanoo, “Tahtonsa mukaan
hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme
hänen luotujensa esikoiset.” Jeesus on tämän täysin
uuden lajin esikoinen, mistä johtuen Hän on Kristuksen
ruumiin, Seurakunnan pää. 1. Pietarin kirje 2:9 (KJV)
sanoo, “Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen
papisto, pyhitetty kansa, erityisiä ihmisiä, jotta voisitte
tuoda esiin kiitosta Hänelle, joka on pimeydestä
kutsunut teidät Hänen ihmeelliseen valoonsa.”
Tällainen sinä olet nyt uudestisyntyneenä ollessasi.
Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen Jumalan asuinsija. Hän elää ja liikkuu
minussa ja minun kauttani. Hän puhuu ja siunaa toisia
minun kauttani. Minä olen iankaikkisten totuuksien
välittäjänä ja osanottajana jumalallisesta luonnosta.
Minulla on kyky saada muutoksia aikaiseksi omassa
maailmassani, sillä minä olen uudestisyntynyt ja
Suurempi elää minussa. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:4; 1. Johannes 5:11-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 23 & 2. Mooseksen kirja 24-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 14:19-28 & Job 36-37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VANHURSKAUS—ARMON LAHJA
maanantai

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän
tähtemme teki synniksi, että me hänessä
tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi
(2. Korinttolaiskirje 5:21).
un sinä vastaanotit Kristuksen sydämeesi, siinä
K
samassa hetkessä iankaikkinen elämä välitettiin
sinun henkeesi yhdessä vanhurskauden kanssa.

Vanhurskaus on Jumalan luonto, joka saa sinussa
aikaan Jumalan vanhurskautta, ja se asettaa sinut
oikeaan asemaan suhteessa Jumalan kanssa. Tämä
on Jumalan lahja sinulle Kristuksessa. Se on armon
lahja, joka on annettu sinulle Kristuksessa Jeesuksessa.
Johanneksen evankeliumi 1:17 sanoo, “Sillä laki on
annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut
Jeesuksen Kristuksen kautta.”
Roomalaiskirje 5:17 (KJV) sanoo, “...ne, jotka
vastaanottavat armon runsauden ja vanhurskauden
lahjan, tulevat elämässä hallitsemaan yhden,
Jeesuksen Kristuksen, kautta.” Toisin sanoen tämä
tarkoittaa sitä, että ne, jotka ottavat hyödyn irti tästä
vanhurskaudesta, tulevat hallitsemaan. Ja tämä taas
tarkoittaa hallintavallan harjoittamista tässä elämässä.
Joten on sinun omalla vastuullasi ottaa hyöty irti
tästä Kristuksessa olevasta vanhurskaudesta olemalla
tietoisena siitä! Kun sinä olet tietoisena siitä, että sinä
olet Jumalan vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa,
se antaa sinulle rohkeutta ja itsevarmuutta rukoilla ja
odottaa myös vastauksia. Se antaa sinulle hallintavallan
yli paholaisen ja kaikkien hänen syytöstensä sekä
elämän olosuhteiden.
Tämä on niin kaunista, sillä Jumalan edessä tällä
ei ole mitään tekemistä sinun omien tekojesi tai sinun
“suorituksiesi” kanssa. Sinun vanhurskautesi on vain
yksinkertaisesti tulosta Kristuksen sijaiskärsimyksestä
sekä Hänen voitokkaasta ylösnousemuksestaan. Tästä
syystä sillä ei ole mitään väliä, kuinka syntinen tai paha
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sinä ajattelet olleesi. Silläkään ei ole mitään merkitystä,
kuinka kauas sinä luulet olevasi jo ajautunut Jumalasta.
Sinun täytyy vain vastaanottaa Hänen vanhurskautensa.
Hyväksy se lahja, jonka Hän on tehnyt sinun
saatavillesi ja sano, “Siunattu Jeesus, sinä olet minun
vanhurskauteni. Minä uskon, että sinä kuolit minun
puolestani ja että Jumala on herättänyt sinut kuolleista
minun vanhurskauttamiseksi.” Halleluja! Muista se,
että sinä et pyytänyt Häneltä Hänen vanhurskauttaan,
ennen kuin Hän antoi sen jo sinulle. Eikä tämä Hänen
vanhurskaus voi muuttua yhtään sen enemmän
vanhurskaammaksi kuin mitä se jo on, sillä se on
Jeesuksen Kristuksen, ainoan maan päällä kulkeneen
synnittömän, vanhurskaus. Joten me emme tule
olemaan taivaassa jotenkin enemmän vanhurskaampia
kuin mitä me olemme jo nyt Hänessä.
Joten, Jumalan läsnäolossa me olemme vapaudessa.
Meillä ei ole pelkoa eikä tuomiota, emmekä me ole
millään tavoin alempiarvoisia! Me olemme vapaita
ilmaisemaan itseämme ja olemaan juuri sellaisia
kuin olemme, samalla kun me palvomme Häntä ja
vietämme aikaa Hänen kanssaan, sillä me olemme
oikeassa asemassa suhteessa Häneen. Kaikki tämä
ja paljon enemmänkin, on Hänen superyltäkylläisen
armonsa seurausta; Hänen täydellisen vanhurskauden
lahjan seurausta. Halleluja!

RUKOUS

Siunattu Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet antanut
minulle lahjaksi sinun vanhurskautesi, ja että olet
inspiroinut minua olemaan enemmän tietoisena
hallintavallasta, jotta voin hallita ja johtaa tässä
elämässä kuninkaana. Pidän kiinni sinun armostasi
ja nautin tästä loisteliaasta vapaudestani, jonka olen
saanut täydellisen vanhurskauteni kautta Kristuksessa
Jeesuksessa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 5:20-21; Efesolaiskirje 2:8-9;
Filippiläiskirje 3:7-9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 24:1-35 & 2. Mooseksen kirja 26-27
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:1-11 & Job 38-39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

11

tiistai

4

PIDÄ SE YKSINKERTAISENA
Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko
niinkuin pakanat, jotka luulevat, että
heitä heidän monisanaisuutensa tähden
kuullaan (Matteuksen evankeliumi 6:7).

J

otkut ihmiset luulevat tarvitsevansa voimallista
rukousta ollessaan keskellä kauheaa tilannetta,
mutta mitä tämä voimallinen rukous oikeastaan
edes on? Jotkut yhdistävät sen monisanaisuuteen tai
siihen, kuinka kovaan ääneen he pystyvät huutamaan
rukoillessaan. Mutta oikeasti se asia, mikä saa
aikaan tuloksia, ei ole sinun äänekäs huutosi tai
monisanaisuutesi, vaan sinun uskosi Herraan ja Hänen
Sanaansa—sinun luottamuksesi Häneen, jonka puoleen
sinä käännyt rukoillessasi.
Tämä ei tee rukouksesta ainoastaan innostavaa,
vaan myös jotain, jonka sinä voit pitää yksinkertaisena.
Tätä meidän Mestarimme tarkoitti kehottaessaan meitä
avausjakeessamme. Hän sanoi, “Älkää rukoilko niin
kuin pakanat, jotka virheellisesti luulevat, että heidät
kuultaisiin heidän tekemien turhien toistojen vuoksi.” Ei
Jumalalla ole vaikeuksia kuulla meitä. Raamattu sanoo,
että Hän tietää jo, mitä sinä tarvitset ennen kuin sinä
edes pyydät sitä Häneltä (Matteus 6:8). Joten opettele
rukoilemaan niin kuin Jeesus rukoili. Hän rukoili ja
toimi yksinkertaisesti. Muistelepa sitä yksinkertaista
tapaa, miten Hän rukoili Lasaruksen haudalla. Raamattu
sanoo, “Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: Isä, minä
kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin,
12
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että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden,
joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon,
että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen
sanottuansa hän huusi suurella äänellä: Lasarus, tule
ulos!” (Johannes 11:41-43).
Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 11:23-24
(KJV), “Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle
vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi
sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän
sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä
sanon teille: mitä ikinä te tahdotte, kun te rukoilette,
uskokaa sen saaneenne, niin se on teidän.” Näin
helppoa se on! Pidä rukouksesi yksinkertaisina. Rukoile
uskossa luottaen Isän rakkauteen sinua kohtaan ja
luota siihen, että Hänen läsnäolossa ollessasi sinä tulet
takuuvarmasti kuulluksi.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua sinun Sanastasi, joka
on minun sydämessäni. Sanasi tulee ulos suustani
rukouksessa ja saa aikaan muutoksia ympärilläni
oleviin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Pyhän Hengen
voima tekee työtään minussa ja saa aikaan elämässäni
muutosta kirkkaudesta kirkkauteen, Herran Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 4:6; Luukas 18:1; Jaakob 5:15-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 24:36-51 & 2. Mooseksen kirja 28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:12-21 & Job 40-41
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOITTAJIEN ERITYINEN SUKULINJA
Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta
loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista,
Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista
ja Samuelista ja profeetoista, jotka
uskon kautta kukistivat valtakuntia,
pitivät vanhurskautta voimassa, saivat
kokea lupauksien toteutumista,
tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat
tulen voiman, pääsivät miekanteriä
pakoon, voimistuivat heikkoudesta,
tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon
muukalaisten sotajoukot. On ollut
vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta
ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset
ovat antaneet kiduttaa itseään eivätkä
ole ottaneet vastaan vapautusta, että
saisivat paremman ylösnousemuksen
(Heprealaiskirje 11:32-35).
ristitty ei ole syntynyt ensimmäisen Aadamin
K
mukaisesti, vaan toisen ja viimeisen Aadamin,
Jeesuksen Kristuksen mukaisesti. Ensimmäinen Aadam

oli epäonnistuja, mutta toinen Aadam, jonka kuvaksi
me olemme syntyneet ja jonka kaltaisia me olemme,
on iankaikkinen voittaja. Hän johtaa nyt tätä uutta
voittajien sukulinjaa. Kun sinä todella ymmärrät tämän
totuuden, silloin epäonnistuminen ei tule kuuloonkaan
yhdessäkään asiassa mitä sinä teet. Näin siksi, että se
elämä, jonka Hän on sinulle antanut, se elämä, joka
on sinun sisälläsi, ei voi epäonnistua. Nämä sanat “ei
voi” eivät ole edes tarpeeksi voimallisia: tämä elämä EI
epäonnistu! Epäonnistuminen ei ole yhdenmukaisessa
linjassa sen kanssa.
Ajattelepa tätä tältä kantilta: kissat eivät hauku,
koska se ei kuulu heidän luontoonsa. Joten vaikka
14
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löytäisimme kissan, joka haukkuu, se olisi silti
väärin. Samalla tavalla, jos sinä löydät kristityn, joka
epäonnistui, se on täysin luonnonvastaista! Me emme
anna periksi! Sillä ei ole väliä, kuinka syvälle laaksoon
me saatamme joutua, koska me palaamme aina
takaisin vuoren huipulle. Kukaan ei voi saada meitä
pois pelistä, koska me olemme erityistä lajia; erityisiä
ihmisiä. Halleluja!
Sinä kuulut nyt “enemmän kuin voittajien”
sukupolveen. Julista tätä kovaäänisesti: “Minä tiedän
kuka minä olen. Olen löytänyt paikkani ja perintöni
Kristuksessa. Olen iankaikkinen menestys. Sairaus,
köyhyys, lannistuminen eikä pelko kuulu minun
luontooni. Minulla on ja minä harjoitan hallintavaltaa
yli kaikkien elämän olosuhteiden ja vastoinkäymisten.
Siunattu olkoon Jumala!”
Jeesus ei kuollut turhan takia. Hän ei kuollut
saadakseen aikaan epäonnistujia, surkimuksia tai
uhreja. Hän kuoli nostaakseen esiin valitun suvun,
kuninkaallisen papiston, pyhitetyn kansan ja voittajien
erityisen lajin. Halleluja!

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet
valinnut minut tähän suurenmoiseen elämään. Minä
elän kirkkauden täyteistä ja ylivertaista elämää, koska
olen löytänyt paikkani Kristuksessa. Minä tiedän
kuka minä olen. Olen valittua sukua, kuninkaallista
papistoa ja Jumalan omaksi ostama erityinen henkilö,
joka on määrättynä elämään erinomaista elämää ja
tuomaan esiin vanhurskauden hedelmää, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietarin 2:9; Kirje Titukselle 2:14; 5. Mooseksen kirja 14:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 25:1-30 & 2. Mooseksen kirja 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:22-31 & Job 42
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NÄE YLI OMAN ITSESI
Minä voin tehdä kaiken Kristuksen kautta,
joka minua vahvistaa
(Filippiläiskirje 4:13 KJV).
atteuksen Evankeliumissa 17:20 Jeesus
M
sanoi, “Mikään ei ole teille mahdotonta.”
Toisin sanoen sinä voit siis tehdä ihan mitä vain.

Apostoli Paavali puhui tästä avausjakeessamme.
Myös 2. Korinttolaiskirjeessä 3:5 (KJV), hän meni tästä
vielä askeleen pidemmälle sanomalla, “Ei niin, että
meillä itsellämme olisi riittävää riittoisuutta ajatella
jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan
se riittoisuus, mikä meillä on, on Jumalasta.” Tässä ei
puhuta sinun inhimillisestä riittävyydestäsi tai kyvystäsi,
vaan Jumalan kyvystä sinussa. Sinun tulee pystyä
näkemään yli oman itsesi.
Silloin, kun sinä uudestisynnyit, sinä vastaanotit
Jumalan elämän ja luonnon, mikä tarkoittaa sitä, että
sinulla on, ja että sinun tulisi myös toimia jumalallisilla
kyvyillä. Tämä on juuri se, mikä antoi Paavalille
rohkeuden sanoa, “minä voin tehdä kaiken Kristuksen
kautta!” Näin tämä asia on myös meidän kaikkien
muidenkin kohdalla, mutta monet eivät vain pysty
näkemään oman itsensä ja heidän riittämättömyytensä
yli—ja tästä syystä he antavat periksi epäonnistumiselle
ja tappiolle. Mutta näin tämä ei ole sinun kohdallasi,
sillä sinä olet syntynyt Jumalasta, ja tästä syystä sinä
olet kykenevä mihin tahansa tehtävään.
Luetaanpa 2. Korinttolaiskirje 3:5 Amplified
käännöksestä. Se näyttää tämän saman asian meille
vielä paremmassa valossa: “Ei niin, että me olisimme
kelvollisia (päteviä ja riittäviä kyvykkyydessä)
itsessämme muodostamaan henkilökohtaisia
arvioita tai väittämään tai laskemaan mitään meistä
itsestämme tulevaksi, sillä meidän voimamme ja
kyvykkyytemme ja riittoisuutemme on Jumalasta.”
Nyt, kun Kristus on sinussa, sinun tulee nähdä yli sen
mihin sinä kykenisit vain omassa fyysisessä voimassasi.
16
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Sinun riittävyytesi on Jumalan riittävyys. Halleluja!
Daavidilla oli juuri tällainen mielenlaatu, kun hän
kohtasi Goljatin. Hän oli kasvokkain jättiläisen kanssa
ja sanoi, “tänään minä katkaisen sinulta pään ja ruokin
taivaan linnut sinun ruumiisi raadolla” (1. Samuel
17:46). Kuinka tämä nuori mies, Daavid, rohkeni tehdä
tällaisen lausunnon? Hän oli oppinut näkemään yli
oman itsensä katsomalla Herraan. Hän sanoi Goljatille,
“minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin, Israelin
sotajoukon Jumalan Nimessä, jota sinä olet häväissyt”
(1. Samuel 17:45). Daavid siis sanoi, “minä saatan
olla kyllä se, joka seisoo tässä sinun edessäsi, mutta
todellisuudessa Jumala on Se, joka on sinua vastaan,
koska minä seison Hänen Nimessään, enkä omassani.
Minä toimin Hänen voimassaan, enkä omassani!”
Halleluja!
Ylläpidä tällaista samanlaista tietoisuutta, sillä nyt
sinulla on jotain vielä parempaa kuin mitä Daavidilla
oli, koska tänä päivänä Suurempi elää sinussa. Hän
puhuu sinun kauttasi, parantaa sairaita sinun kauttasi ja
siunaa toisia sinun kauttasi. Kaikki Hänen voimansa ja
rajattomat voimavaransa ovat sinun hengessäsi. Kunnia
Hänen Nimelleen iankaikkisesti!

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua voimastasi
ja kyvystäsi, jotka tekevät työtään minussa Pyhän
Hengen kautta, ja saavat minut vaeltamaan
yliluonnollisuudessa ja tekemään yliluonnollisia
asioita. Minun ylpeyden aiheeni ja itsevarmuuteni
tulevat sinun iankaikkisesta Sanastasi ja voimastasi.
Minä toimin sinun voimassasi ja olen tietoisena
siitä, että Suurempi, joka elää minussa, tekee kaiken
minulle mahdolliseksi. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 15:10; 2. Korinttolaiskirje 4:7;
Filippiläiskirje 2:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 25:31-46 & 2. Mooseksen kirja 31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:32-41& Psalmit 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TUO ESIIN HYVIÄ ASIOITA
Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän
runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo
pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen
kyllyydestä suu puhuu (Luukas 6:45).

J

otkut kristityt saattavat sanoa, “Kaikista mahtavin
asia mitä minulle on koskaan tapahtunut on se,
kun uudestisynnyin!” Mutta todellisuudessa sinulle ei
“tapahtunut” yhtään mitään, kun sinä uudestisynnyit,
vaan sinä olit se, joka “tapahtui” tässä hetkessä. Sinä
heräsit eloon hengessäsi. Kun vauva syntyy, sinä
et sano, että jotain olisi tapahtunut tälle lapselle,
vaan tämä lapsi on se, joka “tapahtui” ja tuli tähän
maailmaan.
On tärkeää, että sinä ymmärrät tämän, koska se
antaa sinulle käsityksen siitä, miten Jumala haluaa, että
sinä ajattelet ja elät Kuningaskunnan ihmisenä. Sinut
on tuotu sisälle Kristukseen—paikkaan, jossa mitään ei
tulisi “tapahtua” sinulle, vaan pikemminkin sinä olet
se, joka saa asioita tapahtumaan; sinä tuot esiin hyviä
asioita. Halleluja!
Jumala treenaa meitä elämissämme Sanan ja
Pyhän Hengen kautta sitä varten, että voisimme
hallita täydellisesti omia elämiämme sekä olla aina
riippumattomina kaikenlaisista olosuhteista. Hän
haluaa, että sinä olet kontrollissa niistä hyvistä asioista,
jotka tulevat elämääsi, ja että sinä voit myös tehdä
päätöksen sen suhteen, että et anna pahojen asioiden
tulla elämääsi, koska sinun henkesi saa aikaiseksi
18
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ainoastaaan vanhurskautta. Lue vielä uudelleen meidän
avausjakeemme: Jeesus sanoi, “Hyvä ihminen tuo
sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha
tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä
suu puhuu.”
Huomaa se, että Hän ei sanonut, “Hyviä asioita
tapahtuu hyvälle ihmiselle,” vaan Hän sanoi, että hyvä
ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyviä
asioita. Sinun tulee siis itse tuoda esiin sisimmästäsi
käsin oma menestyksesi, ylennyksesi, ilosi ja jokainen
siunaus, josta haluat nauttia täällä maan päällä ollessasi.
Ei ihmekään, että Raamattu sanoo, että Hän on
laittanut iankaikkisuuden meidän sydämiimme. Ja sitten
Johanneksen evankeliumissa 7:38, Hän sanoi, “Joka
uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin
Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.”

TUNNUSTUS
Tänään minä tuon esiin hyviä asioita sisimmästäni
käsin. Kaikessa siinä mitä minä teen, tuon esiin
erinomaisuutta, täydellisyyttä ja vanhurskautta.
Minulla on näkökykyä mysteereihin ja salaisuuksiin,
ja tuon esiin luovia ideoita, sillä Kristus on annettu
minulle viisaudeksi. Minä tuon esiin menestystä,
voittoa, jumalallista terveyttä ja vaurautta
sisimmästäni käsin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 12:35; Psalmit 37:30-31; Filemon 1:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:1-30 & 2. Mooseksen kirja 32-33
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:1-10 & Psalmit 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN KUKISTI KUOLEMAN
Jumala, joka on meidät pelastanut ja
kutsunut pyhällä kutsumuksella….oman
tarkoituksensa ja armonsa mukaan...
ilmisaatettu meidän Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen kautta,
joka on kukistanut kuoleman ja tuonut
valoon elämän ja kuolemattomuuden
evankeliumin kautta
(2. kirje Timoteukselle 1:8-10 KJV).
iunattu olkoon Jumala! Missä sinä voisit
S
koskaan tulla lukemaan jotain tällaista, mitä me
juuri luimme meidän avausjakeemme jälkimmäisestä

osasta? Kuka olisi koskaan osannut arvata, että tällainen
lausunto tehtäisiin täällä maan päällä? Haluan sinun
huomaavan tämän lauseen aikamuodon. Se ei sano,
että “Joka tulee kukistamaan kuoleman,” vaan se
sanoo, “Joka on kukistanut kuoleman.” Kun jokin
on kukistettu, se tarkoittaa sitä, että se on hävitetty
perinpohjin, tuhottu, lopetettu, pysäytetty ja poistettu!
Jeesus laittoi lopun kuolemalle! Ja tällä minä en
nyt tarkoita hengellistä kuolemaa, koska loppuosa
tästä jakeesta näyttää meille sen, että Hän viittasi
tässä fyysiseen kuolemaan, sillä se sanoo, “ja tuonut
valoon elämän ja kuolemattomuuden evankeliumin
kautta.” Tämä on kyllä jotain aivan ylivertaista! Hän
ei vain kukistanut kuolemaa, vaan Hän toi elämän
ja kuolemattomuuden sen tilalle. Mitä tarkoittaa
olla kuolevainen? Kuolevaisena oleminen tarkoittaa
ihmisenä olemista; olla alamaisena kuolemalle.
Mutta ollessasi uudestisyntynyt, kuolemattomuus on
korvannut kuolevaisuuden. Sinun ihmisyytesi on tullut
syrjäytetyksi Jumalan elämällä, ja nyt sinä olet Jumala22
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ihminen, olet jumalallinen olento, joka on siirtynyt
kuolemasta elämään.
Nyt sinä saatat sitten kysyä, “Jos tämä on kerran
totta, jos Jeesus on todella kukistanut kuoleman, miksi
sitten ihmiset kuolevat edelleen, mukaan lukien myös
kristityt?” Jumala sanoi, “Minun kansani tuhoutuu
tiedon puutteeseen” (Hoosea 4:6). Me voimme itse
valita antaa oman elämämme pois. Ajattelepa Paavalia:
häntä, joka Hengen kautta kirjoitti nämä jakeet, joita
me olemme tässä lukeneet. Hän jätti tämän maailman
tietäen sen, että hän oli valmis lähtemään. Hän antoi
elämänsä pois aivan kuten Jeesuskin antoi. Paavali
sanoi, “Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut,
juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt” (2. kirje
Timoteukselle 4:7). Hän täytti oman palvelutyönsä ja
antoi elämänsä suuren vainon aikana.
Ensisijainen syy sille, miksi ihmiset kuolevat, on
tietoisuus kuolemasta ja kuoleman pelko. Älä ajattele
kuolemaa. Älä pelkää kuolemaa. Älä puhu kuolemaa.
Kuolema on vihollinen — se on voitettu vihollinen, joka
on jo kukistettu! Kuolemalla ei ole mitään valtaa sinun
ylitsesi! Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä voitokkaasta
elämästä, jonka sinä olet minulle antanut, ja
kiitän sinua siitä, että olet tuonut elämän ja
kuolemattomuuden valoon evankeliumin kautta.
Minä olen osanottajana sinun jumalallisesta
luonnosta, ja tästä syystä iankaikkinen elämä tekee
työtään minussa. Minä olen täysin immuuni tämän
maailman tuhoisalle järjestelmälle, enkä minä pelkää
mitään, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 15:51-57; Johannes 11:25-26;
1. Johannes 5:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:31-56 & 2. Mooseksen kirja 34-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:11-18 & Psalmit 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LAHJA KOKO MAAILMALLE
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta
Jumalan armolahja on iankaikkinen
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme (Roomalaiskirje 6:23).

J

otkut eivät ymmärrä sitä, kun sanomme,
että Jeesus ei kuollut kristittyjen puolesta.
Se pelastus, jonka Hän toi meille, ei ollut kristittyjä
varten, vaan se oli kaikkia tämän maailman ihmisiä
varten. Niistä, jotka uskovat tämän ja ovat tehneet
tästä pelastuksesta todellista heidän elämissään
tunnustamalla Jeesuksen Herruutta, tulee kristittyjä.
Oikeudellisessa mielessä koko maailma on laillisesti
pelastettu Jeesuksen Kristuksen kautta, koska Jeesus
maksoi täydellisen hinnan kaikkien ihmisten synneistä,
ja teki iankaikkisen elämän mahdolliseksi ja jokaisen
saataville. Tästä huolimatta elävä pelastuminen täytyy
kuitenkin aktivoida jokaisen henkilökohtaisen uskon
kautta Kristukseen.
Monet eivät tiedä tästä ja siitä syystä he vaeltavat
pimeydessä. He elävät turmeltunutta ihmiselämää sen
sijaan, että he eläisivät Kristuksessa olevaa jumalallista
elämää. Roomalaiskirje 10:9 näyttää meille sen, miten
kuka tahansa voi aktivoida tämän upean ikuisen elämän
lahjan. Se sanoo, “Sillä jos sinä tunnustat suullasi
Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala
on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.”
Tästä syystä Hän lähetti meidät julistamaan ja
opettamaan Evankeliumia kaikkialle maailmaan, jotta
maailma saisi tietää tästä, ja jotta he voisivat aktivoida
tämän Jumalan elämän, joka on saatavilla Kristuksessa.
Ihmiselämä on rappeutunutta ja rikkinäistä, ja Jumala
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tietää tämän. Tästä syystä Hän teki mahdolliseksi uuden
elämän — Jumalan-kaltaisen elämän — jotta ihmiset
voisivat nousta tavallisen ja kuolevaisen ihmiselämän
yläpuolelle, ja astua sisälle kuolemattomuuteen; sisälle
Jumalan elämään ja luontoon.
Johannes 3:16 sanoo, “Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi,
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Tämä on sitä
Jumala-elämää! Se on saatavilla kaikille, jotka uskovat.
Jos sinä luet tätä, etkä ole vielä koskaan uudestisyntynyt,
käännä Pelastusrukous sivulle 76, ja rukoile siellä oleva
rukous tarkoittaen sitä koko sinun sydämestäsi. Ja heti,
iankaikkinen elämä tulee välitetyksi sinun henkeesi,
ja se korvaa sen ihmiselämän, jonka kanssa sinä olet
syntynyt vanhemmistasi. Siunattu olkoon Jumala!

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua pelastuksen
lahjasta ja sen tuomista siunauksista, joista saan
nauttia. Kiitos myös tästä etuoikeudesta auttaa muita
aktivoimaan tämä siunaus heidän elämissään ja
tuoda heitä ykseyteen ja yhteyteen sinun kanssasi.
Tämä elämä vaikuttaa nyt jokaisessa olemukseni
säikeessä, karkottaen kuoleman, sairaudet, taudit,
heikkoudet ja kaiken, mikä ei ole yhdenmukaisessa
linjassa jumalallisen elämän kanssa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:15-18; Roomalaiskirje 6:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:57-75 & 2. Mooseksen kirja 36-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:19-28 & Psalmit 7-8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JEESUS ON “ADONAI”
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan
tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli
alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut
syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä
ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten
valo (Johannes 1:1-4).
piskellessasi Raamattua tulet olemaan
O
innoissasi huomatessasi kuka Jeesus todella
on. Kun Hän kulki täällä maan päällä, Hän näytti ihan

tavalliselta aivan kuten kaikki muutkin, mutta silti Hän
oli Itse Jumala. Jeesus oli tämä Jumala, joka puhui
Moosekselle palavasta pensaasta. Hän oli Se, joka
kutsui Aabrahamin Harranista ja sanoi, “vaella minun
edessäni ja ole täydellinen; minä olen El Shaddai” (1.
Mooseksen kirja 17:1). Hän oli myös Se, joka kohtasi
Mooseksen ja sanoi, “riisu kengät jalastasi, sillä
paikka, jossa seisot, on pyhä maa” (2. Mooseksen
kirja 3:5).
Jeesus oli Jumala ihmisen kehossa, mutta ihmiset
eivät tienneet tätä. Nyt sinä saatat sitten kysyä, “Miksi
Häntä sitten kutsutaan Jumalan Pojaksi, jos Hän on Itse
Jumala?” Monet kysyvät tätä kysymystä siitä syystä,
että he eivät tiedä mitä ilmaisu “Jumalan Poika” todella
tarkoittaa. “Jumalan Poika” ei tarkoita jotakuta, joka
olisi syntynyt Jumalasta, vaan se tarkoittaa Jumalaa
ihmisen kehossa. Jeesus on Adonai, Hän on Herra,
Jumala.
Hän oli Se, joka sanoi Moosekselle, “sinun isäsi
Aabraham, Iisak ja Jaakob tunsivat minut nimellä El
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Shaddai, mutta minä olen Jehovah” (2. Mooseksen kirja
6:3). Jehovah on Yahweh. Tämän vuoksi juutalaisilla
oli vaikeuksia hyväksyä Jeesus Kristus ylipäänsä, koska
kaikki asiat, mitä Jeesuksesta oli kirjoitettu Raamattuun
ja ne asiat, jotka Hän puhui Itsestään, todistivat siitä,
että Hän on Adonai. Nyt sinä voit ymmärtää, miksi
Hänen Nimessään on kaikki voima.
Ajattelepa tätä: tämä tavallisen näköinen
mies Galileasta olikin oikeasti Kaikkivaltias Jumala
kävelemässä Israelin katuja pitkin, mutta he eivät
tienneet tästä ja he menivät jopa niin pitkälle, että he
tappoivat Hänet. Raamattu sanoo, “Maailmassa hän
oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä,
ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa
tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan”
(Johannes 1:10-11). Kenestä tässä nyt puhutaan?
Jeesuksesta, Sanasta, joka tuli lihaksi. Apostoli Paavali
kertoo meille, että Jeesuksessa asuu jumaluuden koko
täyteys ruumiillisesti (Kolossalaiskirje 2:9). Halleluja!

RUKOUS
Rakas Herra Jeesus, minä kiitän sinua siitä,
että olet antanut minulle ilmestystä sinun
persoonallisuudestasi. Sinä olet täydellinen
ruumiillistuma Jumaluudesta! Joten tästä syystä minä
juhlin tänään ja iankaikkisesti sinun jumaluuttasi, ja
sinun Herruuttasi ja hallintavaltaasi minun elämäni
ylitse. Sinä olet Kaikista Korkein Jumala, kuningasten
Kuningas ja herrojen Herra. Ainoastaan yksin sinä
olet kaiken ylistyksen, palvonnan ja ihailun arvoinen.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 2:9; 1. kirje Timoteukselle 3:16; Matteus
1:23; Johannes 1:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 27:1-26 & 2. Mooseksen kirja 38-39
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:29-40 & Psalmit 9-10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KOTONA KRISTUKSESSA
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 (Johannes 1:14).

J

oskus minä yritän kuvitella sitä, että millaista
mahtoi olla Jeesuksen seurassa silloin, kun
Hän oli vielä täällä maan päällä. Millainen Jeesus
oli? Johannes sanoo, että Hän oli täynnä armoa ja
todellisuutta. Kun sinä tulit Jeesuksen luokse, silloin
kaikki etsiminen loppui. Kun sinä tulit Jeesuksen
luokse, silloin sinä saavuit perille, saavuit perille kotiin,
etkä halunnut enää mennä minnekään muualle. Tästä
tulee mieleen ne kaksi Johanneksen opetuslasta, jotka
tulivat Jeesuksen luokse ja kysyivät Häneltä, “Mestari
missä sinä asut? (Johannes 1:38), he seurasivat Jeesusta
Hänen kotiinsa ja kuuntelivat Häntä koko illan, aina
siihen saakka kunnes oli jo liian myöhäistä lähteä
takaisin kotiin. He olivat Jeesuksen kanssa koko yön ja
Raamattu vielä erityisesti mainitsee sen, että he eivät
enää koskaan palanneet takaisin Johanneksen luokse.
Kun sinä tulet Jeesuksen luokse, sinä olet kotona,
sinä saavut perille ja saavutat elämän täyteyden! Kunnia
Jumalalle! Hänessä on jotain todella poikkeuksellista.
Hän on rauhan persoonallistuma. Hän on puhdas
rakkaus. Hän on sanoinkuvailematon ilo. Hän on
elämän ruumiillistuma! Hänessä sinä löydät levon.
Hän sanoi Matteuksen evankeliumissa 11:28,
“Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja
raskautetut, niin minä annan teille levon.” Lopeta
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kaikki kamppaileminen. Lopeta pelkääminen. Kiinnitä
katseesi Jeesukseen. Hänen jumalallisen läsnäolonsa
ansiosta, joka on sinussa, sinun kanssasi ja sinun
ympärilläsi, sinulla on etulyöntiasema kaikkiin elämän
kriiseihin ja haasteisiin nähden.
Tästä syystä juhli sitä, että Kristus on sinussa. Juhli
Hänen elämäänsä sinussa ja sinun ykseyttäsi Hänen
kanssaan. Rakasta Häntä ylenpalttisesti ja todista se,
että olet sitoutunut Hänen Sanaansa. Jeesus sanoi, “Jos
te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni”
(Johannes 14:15). Sinä osoitat rakkautesi Häntä
kohtaan toimimalla Hänen Sanassaan, ja tällä tavoin
Hän saa sinut liitelemään kaikkien elämäsi haasteiden
läpi voitokkaasti.

RUKOUS
Rakas Herra, minä kiitän sinua rakkaudestasi ja sinun
jumalallisesta läsnäolostasi minussa, jonka ansiosta
minulla on etulyöntiasema kaikkiin elämän kriiseihin
ja haasteisiin nähden. Minä liitelen voitokkaasti läpi
elämäni ja kieltäydyn kamppailemasta, pelkäämästä
tai huolestumasta, koska sinun rakkautesi on
vuodatettu ylleni ylenpalttisesti. Tästä syystä minä
olen sitoutunut ja pysyn määrätietoisena sinun
Sanasi toteuttamisessa, koska sinun Sanasi on minun
elämäni. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 11:28-30; Kolossalaiskirje 1:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 27:27-44 & 2. Mooseksen kirja 40
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:1-9 & Psalmit 11-13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TODISTA HÄNEN HYVYYDESTÄÄN
Kun nainen näki, ettei hän pysynyt
salassa, tuli hän vavisten, lankesi hänen
eteensä ja ilmoitti kaiken kansan
kuullen, mistä syystä hän oli koskenut
häneen ja kuinka hän oli tullut heti
terveeksi (Luukas 8:47 KJV).
umala haluaa, että me todistamme aina Hänen
J
hyvyydestään. Kun sinä todistat siitä, mitä
Jumala on tehnyt sinun elämässäsi, silloin sinä asetat

itsesi tekemään tulevaisuudessa yhä suurempia
Jumalan tekoja. Hyvä esimerkki tästä on se, mitä me
juuri luimme Luukkaan evankeliumin luvusta 8 tästä
verenjuoksutautia sairastaneesta naisesta, joka kosketti
Mestarin viitan tupsua. Raamattu kertoo meille, “ja hän
tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan”
(Markus 5:29).
Kun tämä nainen oli vastaanottanut parantumisensa,
hän ajatteli poistuvansa paikalta vähin äänin, mutta
Jeesus sanoi, “Joku minuun koski; sillä minä
tunsin, että voimaa lähti minusta” (Luukas 8:46).
Tämän jälkeen nainen tuli esiin piilostaan ja “ilmoitti
kaiken kansan kuullen, mistä syystä hän oli koskenut
häneen ja kuinka hän oli tullut heti terveeksi.” Miksi
Jeesus ei pysynyt vain hiljaa ja antanut tämän naisen
lähteä paikalta todistamatta? Siitä syystä, että sinun
todistuksesi kautta, sinä tulet säilyttämään sen, mitä
Jumala antaa sinulle.
Nainen olisi voinut menettää ihmeensä matkalla
kotiin, tai heti pian näiden tapahtumien jälkeen, mutta
Jeesus halusi hänen säilyttävän tämän ihmeen, sillä
oman suun tunnustuksesi kautta sinä saat pidettyä
sen ihmeen hallussasi. Kun Jumala tekee jotain sinun
hyväksesi, se tapa, jolla sinä saat pidettyä tämän ihmeen
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elämässäsi, on siitä eteenpäin kertominen. Tämä on
Jumalan Sanan periaate. Voimme nähdä tämän myös
toisesta esimerkistä, jossa Jeesus paransi demonin
riivaaman miehen Gerasassa. Raamattu sanoo, “Tämä
mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi häneltä,
että saisi lähteä hänen mukaansa…” (Luukas 8:38
NIV). Mutta Jeesus kehotti häntä sanoen, “Palaa kotiisi
ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Jumala on sinulle
tehnyt.” Ja Raamattu kertoo meille, että “...hän meni
ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria töitä
Jeesus oli hänelle tehnyt” (Luukas 8:39).
Todista aina siitä mitä Herra on jo tehnyt ja mitä
Hän on tekemässä tällä hetkellä sinun elämässäsi,
seurakunnassasi, palvelutyössäsi ja sinun ympärilläsi
olevien ihmisten elämissä. Todista itsellesi, todista
enkeleille ja todista kaikille kaikkialla missä kuljet!
Psalmisti sanoi, “Sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun
tekojasi, ja he julistavat sinun voimallisia töitäsi.
Minä kerron sinun valtasuuruutesi kirkkaudesta ja
kunniasta ja sinun ihmeellisistä teoistasi” (Psalmi
145:4-5 KJV). Julista Herran hyvyyttä — Hänen
ihmeellisiä tekojaan sinun työtäsi, liiketoimintaasi ja
raha-asioitasi koskien. Halleluja!

TUNNUSTUS
Herra on ollut armollinen ja ystävällinen minua
kohtaan. Minä kerron Hänen hyvyydestä ja niistä
käsittämättömistä ihmeistä ja merkeistä, joita Hän
on tehnyt minun elämässäni! Minä todistan siitä, että
Hänen väkevä kätensä on minun työni, liiketoimintani
ja joka ikisen elämäni osa-alueen yllä! Minä huudan
tästä suureen ääneen vuorenhuipulta käsin ja laulan
Hänelle kiitosta kaikkialla missä kuljen, sillä Herra
on hyvä, enkä aio koskaan olla hiljaa tämän suhteen.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Daniel 4:2-3; Psalmit 22:22; Psalmit 71:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 27:45-66 & 3. Mooseksen kirja 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:10-21 & Psalmit 14-16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LOISTA ANTAMISEN ARMOSSA
Mutta aivan kuten te loistatte kaikessa:
uskossa, puheessa, tietämyksessä,
kaikkinaisessa innossanne ja teidän
rakkaudessanne meitä kohtaan--pitäkää
huoli siitä, että loistatte myös tässä
antamisen armossa
(2. Korinttolaiskirje 8:7 NIV).

J

okaisen kristityn tulisi olla innoissaan Jumalan
työstä ja laittaa omat varansa Evankeliumin
eteenpäin viemiseen ja levittämiseen ympäri maailmaa.
Mutta yleensä on olemassa aina niitä, jotka ovat vielä
enemmän innoissaan kuin toiset. He ovat juuri niitä,
kenelle Paavali puhui tässä meidän avasjakeessamme:
he loistavat antamisen armossa.
Antaminen on armoa, ja se on yksi Raamatussa
mainituista hengellisistä lahjoista. Se, mikä tekee
antamisesta hengellistä, on se, että Jumala antaa siihen
sen tarvittavan kyvyn. Roomalaiskirje 12:6-8 sanoo, “ja
meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan,
mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen
lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa
on…joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä...”
Muista, että Hän on sanonut, että saatuamme Pyhän
Hengen, me kaikki voisimme profetoida: “Ja on
tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että
minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän
poikanne ja tyttärenne profetoivat” (Apostolien teot
2:17 KJV). Sana kuitenkin sanoo myös, että “Niinpä
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saa Hengen kautta toinen profetoimisen lahjan…”
(1. Korinttolaiskirje 12:8-10), vaikka Pyhä Henki
mahdollistaakin sen, että me kaikki voimme profetoida
ja nähdä näkyjä.
Aivan samalla tavalla myös jokaisella meistä
on kyky antaa, mutta antamisen armo on myös
lahja. Raamattu sanoo, “...pyrkikää osallisiksi
parhaimmista armolahjoista” (1. Korinttolaiskirje
12:31). Joten on hienoa haluta loistaa antamisen
armossa. Harjoittelemalla sinä kehityt paremmaksi
jokaisessa Jumalan antamassa lahjassa. Joten harjoittele
antamaan parastasi, ja tulet näkemään elämässäsi
lukemattomia Hengen siunauksia ja ylennyksiä. Ylistys
Jumalalle!

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua tästä
ymmärryksestä, jota saan sinun Sanastasi jopa juuri
nyt. Kiitän sinua siitä, että sinä saat kaiken armon—
kaikenlaisen suosion ja maalliset siunaukset—
tulemaan minulle yltäkylläisesti, jotta minä olen
kaikenlaisissa olosuhteissa ja tilanteissa aina täysin
omavarainen. Minulla on aina tarpeeksi enkä
tarvitse kenenkään apua tai tukea. Olen varustettu
yltäkylläisyydellä kaikenlaisia hyviä tekoja varten,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 12:6-8; Luukas 8:1-3;
2. Korinttolaiskirje 8:9-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 28 & 3. Mooseksen kirja 4-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:22-34 & Psalmit 17-18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALAN VOIMA ON
SUUNNATTAVISSA OLEVA

14

Mutta sinä nosta sauvasi ja ojenna
kätesi meren yli ja halkaise se, niin että
israelilaiset voivat käydä meren poikki
kuivaa myöten
(2. Mooseksen kirja 14:16).
llessani vielä nuori lukion opiskelija, palvelin
O
kerran yhdessä koulussa viidensadan nuoren
väkijoukkoa. Seisoin heidän edessään ja kysyin, “Kuinka

moni teistä haluaa vastaanottaa Pyhän Hengen?”
Jokainen heistä nosti kätensä ylös. Joten minä sanoin,
“Selvä, Jeesuksen Kristuksen Nimessä vastaanottakaa
Pyhä Henki!” Minä odotin hetken, mutta mitään
ei tapahtunut. Tämän jälkeen rukoilin uudelleen ja
odotin taas, mutta edelleenkään mitään ei tapahtunut.
Tässä tilanteessa minun tuli saada Herralta vastaus
siihen, mitä minun tarkalleen ottaen tulisi seuraavaksi
tehdä. Joten minä pyysin jokaista puhumaan Herralle
rukouksessa, ja kun he tekivät tätä, minä kysyin myös
itse neuvoa Herralta.
Minä sanoin, “Herra, minä juuri rukoilin, että
he vastaanottaisivat Pyhän Hengen, mutta mitään ei
tapahtunut. Mitä minun oikein tulisi tehdä?” Tämän
jälkeen Hän vastasi minulle todella nopeasti ja sanoi,
“Rukoile uudestaan ja kosketa sinua lähimpänä olevaa
henkilöä.” Sanoin, “Kiitos Herra!” Tämän jälkeen
hiljensin väkijoukon ja sanoin, “Vastaanottakaa Pyhä
Henki!” ja menin koskettamaan minua lähimpänä
olevaa henkilöä. Samantien kaikki salissa olevat nuoret
kaatuivat Jumalan voiman alle ja he kaikki täyttyivät
Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhumaan kielillä!
Tässä tulee nyt tämän kokemuksen opetus:
Jumalan voima on suunnattavissa oleva. Kuten
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avausjakeestamme luettiin, Jumala sanoi Moosekselle,
“...ojenna kätesi meren yli...” Miksi? Siitä syystä, että
Jumalan voima on suunnattavissa oleva. Myös silloin,
kun Pietari ja Johannes palvelivat rampaa miestä
temppelin portilla, jota kutsuttiin Kauniin portin pieleksi,
Raamattu kertoo meille, että Pietari loi katseensa tähän
mieheen (Apostolien teot 3:4). Hän suuntasi Jumalan
voiman tätä miestä kohti, mitä seurasi ihme.
Aina, kun sinua pyydetään ojentamaan kätesi
johonkin suuntaan, tai kun Jumalan ihmiset ojentavat
kätensä sinua kohti rukouksessa, älä ota sitä kevyesti.
Meidän käsissämme on jotain erityistä. Kun me
ojennamme kätemme kansakuntia, kaupunkeja, ihmisiä
tai jopa tilanteita tai olosuhteita kohti, meistä lähtee
kuin tykin lailla jumalallista voimaa. Jos tämä voima
kohdistetaan jotain tiettyä henkilöä kohti, silloin siinä
hetkessä välittyy erityinen armo, parantuminen tai mikä
tahansa siunaus, jonka me saamme olla välittämässä.
Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua sinun
voimastasi, joka tekee väkevää työtään minussa ja
minun kauttani. Minä rukoilen kaikkien sinun lastesi
puolesta ympäri maailmaa, jotka kärsivät hädästä
ja kivusta, että he saavat lohdutusta sinun Henkesi
voimasta. Sinun voimasi välittyy heille juuri nyt,
vahvistaen heidän uskoaan ihmeisiin, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Mooseksen kirja 7:19; Apostolien teot 3:3-6;
2. Mooseksen kirja 17:10-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 1:1-20 & 3. Mooseksen kirja 6-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:1-11 & Psalmit 19-20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

35

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

lauantai

15

HÄN TEKEE TYÖTÄ KANSSAMME
Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla,
ja Herra teki työtä heidän kanssansa ja
vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien
kautta. Aamen (Markus 16:20 KJV).
n olemassa sellaisia ihmisiä, jotka olivat ennen
O
todella aktiivisesti mukana Evankeliumin
työssä laittaen aivan kaikkensa siihen, mutta jossain

vaiheessa he sitten lannistuivat syystä tai toisesta.
Jotkut jopa luopuivat aivan kaikesta. Tämä muistuttaa
minua eräästä samantapaisesta tilanteesta Jeesuksen
opetuslasten kanssa. He jättivät aivan kaiken, mukaan
lukien heidän bisneksensä ja uransa, seuratakseen
Jeesusta. He elivät elämänsä parasta aikaa, kulkiessaan
kaikkialla yhdessä Mestarin kanssa julistamassa
Evankeliumia. Mutta sitten Jeesus ristiinnaulittiin ja
haudattiin! Vaikka Hän sitten ylösnousikin, he eivät
enää nähneet Häntä samalla tavalla joka päivä siten
miten aikaisemmin oli ollut.
Ajan kuluessa heidän innostuksensa alkoi
hiipumaan. He ajattelivat kaiken olevan ohi. Jotkut
heistä palasivat takaisin heidän bisneksiensä pariin,
ja niin teki myös Pietari, suuri Apostoli. Raamattu
sanoo, “Simon Pietari sanoi heille: Minä menen
kalaan. He sanoivat hänelle: Me lähdemme myös
sinun kanssasi…” (Johannes 21:3). Mutta arvaapa
mitä? Eräänä päivänä Jeesus ilmaantui rannalle, ja
kun Hän oli saanut ihmeen aikaiseksi, Hän sanoi,
“Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän
vastasi hänelle: Rakastan, Herra; sinä tiedät, että
olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle: Kaitse minun
lampaitani” (Johannes 21:16). Toisin sanottuna Jeesus
siis sanoi Pietarille, “Jätä nämä kaikki muut asiat ja lähde
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tekemään sitä, mitä minä lähetän sinut tekemään.”
Mutta ensin heidän tulisi kuitenkin vastaanottaa Pyhä
Henki, joka tulisi antamaan heille kyvykkyyden tämän
kaiken tekemiseen.
Myöhemmin heistä tuli paljon eloisampia
Evankeliumia julistaessaan, koska he ymmärsivät sen,
että Mestari oli nyt heidän kanssaan Pyhän Hengen
kautta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hän oli
nyt heissä. Meidän avausjakeemme sanoo, “Mutta he
lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra teki työtä
heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien
merkkien kautta. Aamen.”
Näin tämä asia on myös meidän kohdallamme nyt
tänä päivänä. Me emme tee työtä yksinämme. Joten
älä koskaan lannistu, vaan ole jatkuvasti innoissasi
Evankeliumin julistamisesta, ja ole tietoinen siitä, että
Herra Itse tekee työtään sinussa ja sinun kauttasi.
Kunnia Hänen Nimelleen iankaikkisesti.

TUNNUSTUS
Minä kiitän Kristusta Jeesusta, minun Herraani, joka
on uskonut minulle sovituksen viran ja valtuuttanut
minut siihen. Minut on vahvistettu lisääntyneellä
armolla julistamaan Evankeliumia kaikkialla,
ihmeiden ja merkkien seuratessa julistustani, ja minä
teen tämän kaiken minussa elävän Pyhän Hengen
voiman avulla. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 28:18-20; 1. Korinttolaiskirje 15:57-58; Joosua 1:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 1:21-45 & 3. Mooseksen kirja 8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:12-23 & Psalmit 21-22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VIISAUTTA VAURASTUMISEEN
Vaan sinun tulee muistaa Herraa, sinun
Jumalaasi, sillä Hän on se, joka antaa
sinulle voiman rikkauden hankkimiseen…
(5. Mooseksen kirja 8:18 KJV).

S

aarnaaja 2:26 (GNB) sanoo, “Jumala antaa
viisautta, tietoa ja iloa niille, jotka miellyttävät
häntä, mutta syntiset hän laittaa tekemään työtä,
ansaitsemaan ja säästämään, jotta se, mitä he
ansaitsevat voidaan antaa niille, jotka miellyttävät
häntä. Tämä kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua.”
Tämä on kuvaus niin sanotusta pakanan menestyksestä.
Hän tekee hiki hatussa töitä, raataa ja uurastaa
ansaitakseen lisää rahaa, mutta Jumala sanoo, “Tämä
kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua.”
Vanhurskaalle Hän antaa kuitenkin viisautta,
tietoa ja iloa; viisautta vaurastumiseen. Viisaus antaa
sinulle voiman hankkia vaurautta; rikkautta, joka tulee
ilman uurastusta. Avausjakeessamme oleva sana
“hankkia” on kreikankielellä “asah” ja se tarkoittaa
voimaa rikkauden luomiseen, tuottamiseen tai
aikaansaamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että rikkauden
ja vaurauden luomiseen on olemassa voima. On
olemassa ero syntisten kokoaman vaurauden ja
sellaisen vaurauden välillä, joka on hankittu Jumalan
Hengen voiman avulla. Tästä syystä sinun ei tulisi
koskaan olla kateellinen ei-kristityille, joilla näyttää
olevan paljon rahaa, koska Jumalan viisaus—voima
vaurauteen—on sinun saatavillasi, ja se opastaa sinut
todelliseen menestykseen.
Tule viisaus-tietoiseksi. 1. Korinttolaiskirje 1:30
sanoo, että Kristus on tullut sinulle viisaudeksi.
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Joten rakasta ja ota vastaan viisautta, ja Jumala
tulee näyttämään sinulle näkyjä niistä bisneksistä ja
asioista, joita sinun tulisi tehdä moninkertaistaaksesi
varallisuutesi. Yhtäkkiä tuletkin huomaamaan sen,
että ne ajatukset, jotka tulevat sinun mieleesi,
ovatkin ajatuksia, jotka voittavat tämän maailman
talousjärjestelmät, koska ne virtaavat syvällä sinun
hengessäsi olevasta aktiivisesta Jumalan viisaudesta.
Tämä on juuri sitä mistä Raamattu puhuu: Sillä
parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään
kalleudet vedä sille vertaa. Minä, viisaus, olen
perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon
ja taidollisuuden. Minun tykönäni on rikkaus ja
kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Minun
hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta,
minun antamani voitto valituinta hopeata parempi.
Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden
teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua
rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän
aarrekammionsa“ (Sananlaskut 8:11-12, 18-21).

RUKOUS
Rakas Herra, kiitos siitä, että olet antanut minulle
viisauden, voiman ja kyvyn vaurauden luomiseen. Sinä
olet antanut minulle jumalallisen kyvyn iankaikkisessa
rikkaudessa, suurenmoisuudessa, menestyksessä,
vauraudessa ja voitossa vaeltamiseeen, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Saarnaaja 2:26; Sananlaskut 10:22; Psalmit 1:1-3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 2:1-22 & 3. Mooseksen kirja 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:24-19:1-7 & Psalmit 23-24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN SANANSA EI KOSKAAN KATOA
Taivas ja maa katoavat, mutta minun
sanani eivät koskaan katoa
(Matteus 24:35).
n olemassa sellaisia ihmisiä, jotka tekevät
O
Herran työtä, he antavat omaa aikaansa,
käyttävät energiaansa ja varojansa, mutta silti he

vaan ajattelevat, että tämä ei ole oikein tuottanut
minkäänlaisia tuloksia heidän elämässään. He
katselevat omaa elämäänsä ja ajattelevat, että he eivät
ole edistyneet tarpeeksi. Älä koskaan anna tällaisten
ajatusten nousta sydämeesi. Sinun rakkauden työsi
tulokset Evankeliumin puolesta eivät välttämättä ole
heti sinulle itsellesipäin nähtävissä, mutta muut ovat
aivan varmasti tulleet vaikutetuiksi sinun työsi kautta.
Ajattelepa tätä: Monet vanhan testamentin
profeetat eivät esimerkiksi koskaan nähneet heidän
omien profetioidensa toteutumista. Mutta nyt tänä
päivänä me saamme nauttia osasta näistä profetioista,
joita he ovat profetoineet. Heidän aikoinaan oli
varmasti myös niitä, jotka ajattelivat, että nämä heidän
profetiansa olisivat olleet vääriä, koska jotkut näistä
profeetoista elivät elämänsä ja kuolivat, eivätkä heidän
profetiansa tulleet toteen vielä heidän omana aikanaan.
Mutta totuus on se, että monissa tapauksissa nämä
profeetat eivät puhuneet vielä heidän omasta ajastaan.
Esimerkiksi Jooel sanoi, “Ja on tapahtuva
viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan
Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne
ja tyttärenne profetoivat...” (Apostolien teot 2:17
KJV). Ne, jotka elivät Jooelin päivinä eivät tienneet
milloin nämä viimeiset päivät tulisivat olemaan, ja he
saattoivat ajatella, että tämä Jooelin profetia olisi ollut
väärä tai virheellinen. Mutta kun oikea aika tuli, tämä
profetia täyttyi. Raamattu kertoo meille Apostolien
teoissa 2:1-4 siitä, kuinka apostolit olivat kaikki yhdessä
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koolla, ja aivan yhtäkkiä taivaasta kuului humaus, aivan
kuin olisi käynyt suuri tuulenpuuska ja se täytti sen
huoneen, jossa he istuivat, ja aivan kuin tulisia kieliä
olisi laskeutunut itse kunkin päälle ja he kaikki tulivat
Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Kunnia Jumalalle!
Tämän profetian toteutumiseen kului monia
vuosia, ja kun se sitten lopulta tapahtui, Henki auttoi
Pietaria ymmärtämään mistä oli kyse, ja Pietari
puolestaan vahvisti tämän profetian sanoen, “Vaan
tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta”
(Apostolien teot 2:16). Halleluja! Älä koskaan ajattele,
että se, miten olet palvellut Herraa tai miten olet ollut
mukana Evankeliumin työssä olisi ollut turhaa vain sen
vuoksi, että sinä et ole vielä nähnyt Hänen Sanansa
tulevan toteen. Älä hämmenny, sillä tulokset ovat
jo todellisuutta. Jopa sellaiset asiat, joita et ole vielä
nähnyt, tulevat tapahtumaan. Sillä ei ole mitään väliä,
mitä joku toinen sanoo tai miltä olosuhteet saattavat
näyttää, pysy keskittyneenä ja palavana Herran
palvelemisessa. Pidä katseesi Hänessä. Hänen Sanansa
on totta, eikä se koskaan katoa.

RUKOUS
Herra, sinun Sanasi on ikuisesti asetettuna taivaassa.
Sinä olet Jumala iankaikkisesta iankaikkiseen! Taivas
ja maa katoavat, mutta sinun Sanasi ei koskaan katoa.
Tästä syystä minä otan vastaan kaikki ne kirkkauden
täyteiset totuudet, joita sinä olet puhunut minua
koskien, ja minä omaksun ja kuljen Kristuksessa
olevien siunausten todellisuudessa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 55:10-11; Matteus 24:35

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 2:23-3:1-12 & 3. Mooseksen kirja 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:8-20 & Psalmit 25-26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VASTAANOTA
...niin paljoa enemmän ne, jotka
vastaanottivat armon runsauden ja
vanhurskauden lahjan, tulevat elämässä
hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen,
kautta (Roomalaiskirje 5:17).
lin kerran palvelemassa erästä miestä, joka
O
oli ollut sairaana ja istunut pyörätuolissa jo
monia vuosia. Joten minä kysyin häneltä, “Uskotko

parantuvasi tänään?” Hän sanoi, “Tottakai parannun.”
Sitten minä sanoin, “Mitä nyt tulee tapahtumaan, kun
minä rukoilen puolestasi?” Hän sanoi, “Minä tulen
kävelemään ja juoksemaan.” Tämän jälkeen minä
laskin käteni hänen päälleen ja sanoin, “Sinä olet
parannettu.” Siinä samassa hetkessä tämä mies hypähti
pystyyn pyörätuolista, hoiperteli hieman, mutta hän oli
täydellisesti kunnossa. Halleluja!
Kun minä sanoin hänelle, “Sinä olet parannettu”,
hän ei jäänyt enää odottamaan jotain lisää, vaan hän
vastaanotti sen samantien. Tämä oli hänen roolinsa:
vastaanottaminen. Antaminen on yksi asia, mutta
vastaanottaminen taas toinen. Näyttää siltä, että monet
eivät oikein ymmärrä sitä, kuinka vastaanotetaan.
Vastaanottaminen tapahtuu uskon kautta. Se tapahtuu
henkesi kautta, ja se ei ole jotain, jota sinä voisit tehdä
passiivisesti. Kreikankielinen sana vastaanottamiselle
on “lambano” ja se tarkoittaa aktiivisen hallinnan
ottamista; kurottamista, jostain otteen ottamista ja sitä,
että teet siitä omasi.
Apostolien teoissa 3:6 Pietari puhutteli miestä,
joka oli ollut rampa syntymästä saakka ja sanoi
hänelle, “Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta
mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen
Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.”
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Jakeesta seitsemän voimme lukea siitä, kuinka Pietari
otti ramman kädestä kiinni ja vetäisi hänet ylös.
Raamattu sanoo, “...ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa
vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli…”
(Apostolien teot 3:7-8). Tämä mies olisi voinut sanoa
Pietarille, “Ole kiltti äläkä riuhdo minua ylös tästä,
minun jalkani ovat aivan liian heikot kannattelemaan
minua.” Mutta ei näin! Hän vastaanotti. Halleluja!
Meille on jo annettu kaikki mitä me tarvitsemme
elämään ja jumalisuuteen. Kaikki hengelliset siunaukset
ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Vastaanota ne. Jos sinun
puoleltasi ei tapahdu vastaanottamista, silloin kaikki
tämä on kuin yhtä tyhjän kanssa. Sinun oma vastauksesi
Jumalalle ja Hänen Sanalleen todistaa siitä, että sinä
olet vastaanottanut. Ja tätä usko on: ihmishengen
vastausta Jumalan Sanaan. Se muutos, jota sinä
kaipaat elämässäsi, raha-asioissasi tai perheessäsi, on
jo tapahtunut. Vastaanota se, ja ala toimimaan sen
mukaisesti.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua niistä
kaikista siunauksista, jotka olen saanut vastaanottaa
laittaessani oman uskoni toimimaan sinun Sanasi
pohjalta. Kun minä puhun linjassa sinun Sanasi
kanssa ja kuljen Sanasi valossa, silloin rauha
saa johtaa minua eteenpäin, niin että pysyn
Kristuksessa olevassa voitossa ja hallintavallassa.
Menen elämässäni eteenpäin tänään sinun Sanasi
avulla ja luotan siinä olevaan kyvykkyyteen, joka
vie minua eteenpäin, ja saa minut loistamaan ja
menestymään kaikessa siinä mitä teen. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 7:7-8; Markus 11:24; Jaakob 1:22-25

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 3:13-35 & 3. Mooseksen kirja 13-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:21-29 & Psalmit 27-28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NÄE KORKEAMMALTA TASOLTA
Meille, jotka emme katso näkyväisiä,
vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset
ovat ajallisia, mutta näkymättömät
iankaikkisia (2. Korinttolaiskirje 4:18).

I

hminen on ensisijaisesti henkiolento, ja meidän
hengellämme on sisäiset aistit. Mutta monien
ihmisten sisäiset aistit ovat jääneet vaille koulutusta.
Joten useimmat ihmiset ovatkin tottuneet vain siihen,
mitä he voivat nähdä tai havaita tässä maallisessa
ulottuvuudessa, koska heitä on koulutettu kuvailemaan
asioita ainoastaan heidän luonnollisilla aisteillaan.
Kuinka rajoittunutta tällainen onkaan!
Älä elä elämääsi luonnollisten aistiesi rajoitusten
alaisuudessa. Jumala kertoo meille Hänen Sanassaan,
että on olemassa paljon muutakin kuin vain se, mitä
ihmisen aistit pystyvät käsittämään. Hän sanoi, “Minä
vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän
poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne
näkyjä näkevät…” (Apostolien teot 2:17). Kun Jumala
sanoi, että nuorukaiset näkyjä näkevät, Hän puhui
tässä kyvystä nähdä yli tavanomaisen; kyvystä nähdä
hengelläsi ja sen kautta; kyvystä nähdä sisäisillä
aisteillasi. Tästä syystä näkyjä kutsutaankin näyiksi,
koska se, mitä sinä näet siinä ulottuvuudessa, on
luonnollisen ihmisen mukaan näkymätöntä.
Otetaanpa esimerkkinä nuoren Daavidin
kohtaaminen Goljatin kanssa. Daavid oli täysin varma
siitä, että hän voittaisi Goljatin, vaikka kaikki muut
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pelkäsivätkin häntä. Miksi? Daavid näki erilailla. Hän
näki Sanan kautta sen, että tämä mies, Goljat, ei voisi
ikipäivänä voittaa Israelin sotajoukkoja. Joten hän
sanoi, “mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen
oikein on...” (1. Samuel 17:26). Hän näki jotain, mitä
muut eivät pystyneet näkemään, ja tämä on juuri sitä,
mitä me voimme lukea meidän avausjakeestamme:
Me emme katso niihin asioihin, jotka ovat näkyväisiä
luonnollisille silmille, sillä sellaisilla asioilla ei ole mitään
perustaa.
Lopeta sen katsominen kuinka paljon sinulla
on rahaa pankkitililläsi. Lopeta siihen tilanteeseen
tuijottaminen tai sen kuunteleminen mitä muut ihmiset
sanovat sinusta. Näe näkymätön! Kouluta itseäsi
näkemään yli tämän maailman, yli kaikkien muurien
ja esteiden. Näe Sanan kautta. Näe Hengen kautta,
korkeammalta tasolta.

TUNNUSTUS
Ymmärrykseni silmät ovat täynnä valoa ja tämä saa
aikaan sen, että pystyn näkemään näkymättömän, ja
tästä syystä minulla on energiaa tehdä mahdottoman
tuntuisia asioita. Minun mieleni on voideltu
näkemään sellaisia asioita, joita tavalliset silmät eivät
voi nähdä. Minä näen pelkästään kirkkautta, voittoja,
yltäkylläisyyttä ja menestystä. Minä näen yli kaikkien
muurien ja esteiden. Ylistys Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 4:17-18; Joosua 6:1-2;
Roomalaiskirje 12:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 4:1-20 & 3. Mooseksen kirja 15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:30-41 & Psalmit 29-30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JOS SINÄ ET SANO SITÄ, SE EI TULE
TAPAHTUMAAN
torstai

Ikuisesti HERRA, sinun sanasi on asettuna
taivaassa (Psalmi 119:89 KJV).

J

oosua 1:8 paljastaa meille puhutun Sanan
voiman. Se sanoo, “Älköön tämä lain kirja sinun
suustasi poistuko...” Tämä on Jumalan antama resepti
menestykselle: menestyksen avaimet jokaiselle elämäsi
osa-alueelle — työhösi, raha-asioihisi, terveyteesi,
perheeseesi, koulutukseesi jne. — löytyvät sinun omasta
suustasi. Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa
11:23, “Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi
tälle vuorelle...ja...uskoisi sen tapahtuvan, minkä
hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi.” Hän asetti
painopisteen sanoihin.
Oman suusi kautta sinä pääset käsiksi kaikkiin
niihin asioihin, joihin sinä uskot. Raamattu kertoo, että
Jumalan Sana on elävä ja voimallinen (Heprealaiskirje
4:12), mutta ei kuitenkaan sinun Raamatun lehdilläsi.
Sana on elävää ja voimallista uskovan huulilla!
Muistelepa sitä kuinka Daavid voitti Goljatin: se
tapahtui Daavidin puhumien sanojen tähden. Hänellä
oli ymmärrystä siitä Sanasta, joka oli jo annettu Israelille,
että se olisi täysin mahdotonta, että he voisivat tulla
kukistetuiksi. Sillä kuka tahansa, joka nousisi sotaan
Israelia vastaan, joutuisi taistelemaan heidän ylintä
liittolaista — Kaikkivaltiasta Jumalaa — vastaan.
Daavid ymmärsi kuitenkin sen, että pelkästään
tämän tiedostaminen ei olisi vielä riittänyt, joten hän
jatkoi tästä eteenpäin julistamalla. Hän sanoi Goljatille,
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“Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja
minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan
filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan
linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat tulevat
tietämään, että Israelilla on Jumala” (1. Samuel
17:46). Daavid siis puhui! Hän toisti uudelleen ja
uudelleen sitä, mitä Goljatille tulisi tapahtumaan, ja
aivan kuten hän sanoi, juuri niin myös tapahtui!
Tässä me näemme puhutun Sanan voiman. Jos
sinä et sano sitä, se ei tule tapahtumaan. Jumala
tarvitsee sinun sanojasi voidakseen toimia, koska sinä
edustat Häntä täällä maan päällä. Hänen Sanansa on
ikuisesti asetettuna taivaassa, mutta sinun vastuullasi
on kuitenkin asettaa Sana sinun omaan elämääsi täällä
maan päällä, sinun uskon täyteisten julistusten kautta.
Ylistys Herralle!

TUNNUSTUS
Jumalan Sana on minun sydämessäni ja minun
huulillani, saaden aikaan tuloksia. Minä vaellan
rauhassa, vauraudessa, jumalallisessa terveydessä,
suojeluksessa, yliluonnollisessa menestyksessä ja
siunauksissa nyt ja aina. Minä olen Jumalan perillinen
ja Kristuksen kanssaperillinen. Koko maailma kuuluu
minulle! Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 6:2; Markus 11:23; Roomalaiskirje 10:8-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 4:21-41 & 3. Mooseksen kirja 16-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:1-12 & Psalmit 31-32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN TEKEE SUUREKSI
Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta, sinä
hallitset kaikki, ja sinun kädessäsi on
voima ja väkevyys. Sinun vallassasi on
tehdä mikä tahansa suureksi ja väkeväksi
(1. Aikakirja 29:12).

M

inä luin ja mietiskelin tätä ylempänä olevaa
jaetta paljon, kun olin teini-ikäinen. Ajattelin,
että “jos kerran Jumalan kanssa voi tehdä kaikkia
tällaisia ihmeellisiä asioita, silloin näiden täytyy kyllä
tulla todeksi minun omassa elämässäni!” Minulla ei
ollut epäilystäkään tämän suhteen ja juuri näin asiat
ovatkin menneet. Rikkaus ja kunnia tulevat Jumalalta
ja Hänen vallassaan on tehdä kenet tahansa suureksi
ja väkeväksi. Halleluja!
Ilman, että Aabraham edes pyysi sitä, Jumala sanoi
hänelle, “Minä teen sinusta suuren” (1. Mooseksen
kirja 12:2) ja näin Jumala myös tekikin. Hän on Se, joka
tekee suureksi. Tästä syystä minä kerron aina kristityille
ja Evankeliumin palvelutyöntekijöille, että heidän ei tule
pelätä kritiikkiä tai vainoa, sillä ne toimivat ikään kuin
ponnahduslautoina ylennykselle. Sillä ei ole mitään
väliä mitä muut sanovat tai julkaisevat sinusta, tai sinua
vastaan, älä salli sen häiritä sinua. Raamattu sanoo,
“Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on
oleva tehoton” (Jesaja 54:17). Mikään tai kukaan ei
voi koskaan saattaa sinua häpeään.
He saattavat kyllä yrittää häpäistä sinua sanomalla
ja kirjoittelemalla valheellisia asioita sinusta, mutta
kuinka he voisivat ottaa sinulta pois sen kunnian,
jota he eivät ole koskaan sinulle edes antaneet? Se ei
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ole mahdollista. Jumala on nostanut sinut kunniaan
Hänen Itsensä kanssa! Hän on tehnyt sinusta suuren,
eikä kukaan voi muuttaa tätä. Yhdelläkään tämän
maailman instituutiolla tai hallituksella ei ole tarpeeksi
voimaa asettaa sinua huonoon maineeseen, sillä sinun
maineesi on Kristus.
Julista aina vähän väliä, että sinun elämäsi on
erinomaista ja täynnä kirkkautta. Julista, että olet
kunnialla ja suurenmoisuudella kruunattu, ja että
Herran tahto tapahtuu ja menestyy sinun kauttasi.
Älä anna mitään tilaa häiriötekijöille tai arvostelijoille.
Anna Herran miellyttämisen olla ainut asia, jolla on
sinulle merkitystä. Kaikki majesteettisuus, hallintavalta,
suurenmoisuus, voima, kunnia ja kirkkaus kuuluvat
Hänelle, ja sinä olet Hänen rakkautensa kohteena ja
perillisenä yhdessä Hänen kanssaan. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Suurenmoisuus, voima, voitto, majesteettisuus ja
kuningaskunta ovat kaikki minun, koska Herra on
antanut tämän kaiken minulle! Minun elämäni on
erinomaista ja täynnä kirkkautta. Minut on kruunattu
kunnialla, ja Herran tahto tapahtuu ja menestyy
minun kauttani. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Mooseksen kirja 12:1-3; Kolossalaiskirje 1:21-23;
1. Johannes 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 5:1-20 & 3. Mooseksen kirja 19-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:13-24 & Psalmit 33-34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

51

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

lauantai

22

HÄNEN OPETETTAVISSA
Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä
on tieto (1. Johanneksen kirje 2:20).

J

os sinä olet kristittynä vastaanottanut Pyhän
Hengen, silloin Hänen armonsa on sinun
elämässäsi. Sinun ylläsi on “voitelu”. 1. Johannes 2:27
sanoo, “Mutta te-teissä pysyy se voitelu, jonka olette
häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen
tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa
teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä
ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin
pysykää hänessä.”
Tämä tarkoittaa sitä, että minkä tahansa ongelman
sitten kohtaatkin Jumalan lapsena, koski se sitten rahaasioitasi, työtäsi, terveyttäsi, perhettäsi — oli se sitten
mikä tahansa — Pyhä Henki voi opettaa sinulle kaiken
sen, mitä sinun tulisi tehdä. Jos sinä vain kuuntelet
Häntä sinun sydämessäsi, sinä tulet kyllä kuulemaan
Hänen äänensä! Sinä tulet kuulemaan sen, mitä Hän
haluaa sinun tekevän, koska Hän tahtoo opastaa ja
johdattaa sinua kirkkaudesta kirkkauteen jatkuvassa
riemuvoitossa.
Yhdenkään kristityn ei tulisi vaeltaa pimeydessä tai
hämmennyksen vallassa omassa elämässään. Sinun ei
tulisi koskaan olla yhdessäkään umpikujassa, tai tehdä
vääriä päätöksiä tai investointeja omassa elämässäsi,
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koska sinun sisälläsi on “Opettaja”, joka on pyhittänyt
sinun mielesi ajattelemaan erinomaisesti, niin että sinä
voit tehdä laadukkaita ja viisaita päätöksiä.
Lue Jeesuksen Sanat Johanneksen evankeliumista
14:26, “Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä
on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille
kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä
olen teille sanonut.” Pyhän Hengen avulla sinä voit
tietää sen, kuinka voit hallita sinun perhettäsi, työtäsi,
yritystoimintaasi, raha-asioitasi, opintojasi, ja voit myös
tietää kaiken sen, mitä sinun tulee tietää tästä elämästä.
Ole aina tietoisena siitä, että sinä et ole mikään
tavallinen henkilö. Sinä olet Jumalan siunaama ja
voitelema, ja sinulla on näkökykyä elämän mysteereihin
ja salaisuuksiin.

RUKOUS
Rakas Herra, minä kiitän sinua siitä vaikutuksesta,
jota sinun Sanasi on saanut aikaan elämässäni.
Minä tuotan tuloksia, olen tehokas ja olen tietoinen
sinun viisaudestasi, joka vaikuttaa minussa ja antaa
minulle näkökykyä Kuningaskunnan mysteereihin ja
salaisuuksiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 16:13; Kolossalaiskirje 2:9-10; Jesaja 30:21;
Jesaja 54:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 5:21-43 & 3. Mooseksen kirja 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:25-38 & Psalmit 35-36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NOUSE YLÖS JA SEISO VAHVANA
Niin hän sanoi minulle: Ihmislapsi,
voivatkohan nämä luut tulla eläviksi?
Mutta minä sanoin: Herra, Herra, sinä sen
tiedät (Hesekiel 37:3).

U

skon vaelluksellasi voi paikoitellen tulla
vastaan vaikeita aikoja, jolloin sinä kohtaat
todellisia haasteita. Mutta älä ala tällaisina aikoina
soimaamaan itseäsi tai valittamaan sen vuoksi, että olet
käymässä läpi niin haastavia aikoja. Kieltäydy tulemasta
lannistuneeksi. Älä sorru tekemään sitä virhettä,
että alkaisit juoksemaan ympäriinsä päätäpahkaa ja
etsimään apua ihmisiltä. Ei, vaan puhu itsesi ulos näistä
tilanteista.
Tämä on juuri sitä, mitä Herra ohjeisti Hesekieliä
tekemään laaksossa, joka oli täynnä kuivia luita (Hesekiel
37:3-4). Hesekiel löysi itsensä keskeltä laaksoa, joka oli
täynnä kuivia luita ja Herra kysyi häneltä, “Voivatkohan
nämä luut tulla eläviksi?” Tämä oli täysin mahdoton
tilanne, mutta Jumala sanoi Hesekielille, “profetoi näille
luille.” Ja kun Hesekiel sitten profetoi, tapahtui suuri
ihme: “...joten minä profetoin, niin kuin minua oli
käsketty: ja samalla kun minä profetoin, kuului ääni,
ja katso alkoi kuulumaan kalinaa, kun luut liittyivät
yhteen, luu luultansa” (Hesekiel 37:7 KJV).
Jos sinä löydät itsesi tilanteesta, jossa sinusta
tuntuu siltä kuin olisit aivan yksin Jumalan edessä, ja
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kaikki ympärilläsi näyttää “kuivalta”, tähän tilanteeseen
voi tulla muutos, ja sinä voit saada tämän muutoksen
aikaiseksi sinun omilla sanoillasi. Muista, että sanat
ovat “asioita”, jotka ovat täynnä energiaa ja hengellistä
konkreettisuutta. Se, mitä sinä sanot, tapahtuu.
Joten kaikki ne haasteet, joita sinä kohtaat
elämässäsi, ovat vain mahdollisuuksia demonstroida
sinun uskoasi Herraa kohtaan, ja osoittaa Hänen
Sanansa todeksi. Sen sijaan, että musertuisit kriisien
keskellä, ala julistamaan sinun Kristuksessa Jeesuksessa
olevaa terveyttä, menestystä, vaurautta ja voittoa.
Jumalan Sana sinun suussasi on luova voima ja se saa
aikaan ihmeitä. Jumalan Sana on luonut kaiken ja se voi
edelleenkin luoda mitä tahansa. Puhu uskontäyteisiä
sanoja, joilla voit rakentaa omaa maailmaasi ja
ohjelmoida oman henkesi menestykseen ja voittoon.

TUNNUSTUS
Minä kukoistan kuin palmupuu, tuotan hedelmää
ja tuloksia. Minä kasvan kuin Libanonin setri;
näyttävästi, vakaasti, kestävästi ja virheettömästi.
Minä tuotan vanhurskauden hedelmää ja olen
pysyvästi asetettuna menestyksen ja kunnian tielle,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Job 11:15-18; Markus 11:23; 2. Korinttolaiskirje 4:17-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 6:1-29 & 3. Mooseksen kirja 24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:1-9 & Psalmit 37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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24
YLÖSNOUSEMUS ANTOI MEILLE
UUDEN ELÄMÄN
maanantai

Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan
haudatut kasteen kautta kuolemaan, että
niinkuin Kristus herätettiin kuolleista
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää
meidänkin uudessa elämässä vaeltaman
(Roomalaiskirje 6:4).
os kristinuskossa olisi kyse ainoastaan synnistä
J
pelastumisesta, silloin Jeesuksen ei olisi tarvinnut
nousta kuolleista. Hänen kuolemansa ristillä olisi

riittänyt, sillä se kattoi kaikki meidän syntimme ja
takasi meille täydellisen anteeksiannon. Mutta tämä
on kuitenkin vasta lunastusta, ei kristinuskoa!
Lunastuksella tarkoitetaan jonkun pelastamista
maksamalla siitä hinta. Joten kun Jeesus kuoli,
Hän maksoi hinnan ihmisen lunastamisesta omalla
elämällään. Hän teki tämän koko ihmiskunnan
puolesta, ei ainoastaan kristittyjen. Kristitty ei ole
henkilö, jonka puolesta Kristus kuoli. Katsotaanpa tätä
asiaa tältä kantilta: kun Jeesus roikkui ristillä, silloin
Jumalan näkökulmasta katsottuna, me kaikki muutkin
roikuimme siellä (Hänessä), sillä Jeesus edusti meitä
ristillä roikkuessaan. Sillä hetkellä, kun Hän huusi, “Se
on täytetty” ja antoi henkensä, me kuolimme myös
Hänessä.
Tämä on kuitenkin nyt se suurenmoinen asia,
jota Saatana ei osannut arvata tapahtuvan ja jota
enkelit edelleenkin ihmettelevät ja johon he haluaisivat
päästä luomaan edes silmäyksen: kristinusko perustuu
Jeesuksen ylösnousemukseen, ei Hänen kuolemaansa.
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus antoi meille jotain
paljon enemmän kuin vain lunastuksen, se siirsi meidät
täysin uuteen elämään. Meidät on herätetty yhdessä
Kristuksen kanssa (Efesolaiskirje 2:6).
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Roomalaiskirje 10:9 sanoo, “Sillä jos sinä
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista
herättänyt, niin sinä pelastut.” Tästä voimme nähdä
sen, että pelastus tapahtuu uskomalla Herran Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemukseen, ja tunnustamalla heti
sen perään Hänen herruutensa. Kristitty on henkilö,
joka identifioi itsensä ylösnousseen Kristuksen
kanssa. Kristityllä ei ole menneisyyttä, sillä Raamattu
sanoo 2. Korinttolaiskirjeessä 5:17: “Siis, jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.”
Tämä tarkoittaa sitä, että hän on uutta lajia, jotain, mitä
ei ole vielä koskaan aiemmin ollut olemassa.
Ei ihmekään, että Jaakob julisti sanoen, että
“Tahtonsa mukaan hän (Jumala) synnytti meidät
totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa
esikoiset” (Jaakob 1:18 KJV). Ollessasi uudestisyntynyt,
sinä et ole “lunastettu”, vaan sinä olet Kristuksen
lunastustyön hedelmää. Lunastus saatettiin kyllä
täydelliseksi Hänen kuolemallaan, mutta kristinusko
perustuu Hänen ylösnousemukseensa. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että sinä olet tehnyt
minut yhdeksi Kristuksen kanssa. Minä olen uusi
luomus ja kuljen tässä uudessa elämässäni tietoisena
siitä, että minut on herätetty yhdessä Kristuksen
kanssa ja asetettu yhdessä Hänen kanssaan voiton,
auktoriteetin ja hallintavallan paikalle iankaikkisesti,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:17; Galatalaiskirje 2:20;
Roomalaiskirje 6:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 6:30-56 & 3. Mooseksen kirja 25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:10-17 & Psalmit 38-39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUKSESSA MEILLÄ EI OLE
YHTÄKÄÄN TARVETTA

25

Mutta minun Jumalani on rikkautensa
mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne
kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa
(Filippiläiskirje 4:19).
aavalilla ei ollut minkäänlaista tietoisuutta
P
puutteesta, aivan kuten ei ollut Jeesuksellakaan.
Paavali ymmärsi Evankeliumin sanoman ja sen,
että uusina luomuksina Kristuksessa me olemme
Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä. Me
emme ole siis minkään tarpeessa. Miksi Paavali
sitten rukoili sanoen, “Mutta minun Jumalani
on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän
tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa?”
Hän puhui tässä hengellisesti epäkypsille.
Paavali ei sisällyttänyt itseään tähän rukoukseen.
Hän ei sanonut, “Minun Jumala on täyttävä kaikki
meidän tarpeemme.” Kun sinä kasvat tiettyyn
kypsyyteen, sinä tulet huomaamaan sen, että
Kristuksessa meillä ei ole yhtäkään täyttämätöntä
tarvetta. Matteuksen evankeliumissa 6:33 (KJV)
sanotaan, “...etsikää ensin Jumalan kuningaskuntaa
ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä
tullaan lisäämään teidän elämiinne.” Kun sinä etsit
ensimmäisenä Jumalan Kuningaskuntaa, kaikki ne hyvät
asiat, mitä sinä voisit itse ikinä toivoakaan, lisätään
— ”liitetään” mukaan — ilman, että sinun tarvitsisi
edes niitä itse pyytää. Sinun ei tarvitse tavoitella niitä
asioita, joita pakanat tavoittelevat: mainetta, rahaa,
huomionosoituksia, hyväksyntää, jne., sillä kaikki nämä
asiat ovat jo pakattuina tähän Kuningaskuntaan, jonka
sinä olet perinyt.
Muistelepa Jeesuksen sanoja, jotka Hän sanoi
Luukkaan evankeliumissa 12:32 (KJV), “Älä pelkää sinä
pieni lauma, sillä teidän Isänne hyvä tahto on antaa
teille Kuningaskunta” ja Hän on jo tehnyt tämän. Hän
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sanoi Luukkaan evankeliumissa 17:21 (KJV), “Jumalan
kuningaskunta on sisäisesti teissä.” Jos sinulla on
tämä Kuningaskunta, silloin sinulla on kaikki, mitä sinä
tarvitset. Ei ihmekään, että Pietari sanoi 2. Pietarin
kirjeessä 1:3, “Koska hänen jumalallinen voimansa
on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja
jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään.” Siunattu olkoon Jumala! Myös
tämä seuraava Paavalin lausunto tästä samasta aiheesta
on aivan huikea, kun hän sanoi 1. Korinttolaiskirjeessä
3:21, “Kaikki asiat ovat teidän!”
Älä koskaan kiinnitä katsettasi omassa elämässäsi
niihin asioihin, joita sinä saatat ajatella tarvitsevasi, vaan
katso ainoastaan siihen kirkkauden runsauteen, jonka
Jumala on jo antanut sinun saatavillesi Kristuksessa. Sinä
omistat kaiken, sillä sinä olet Kristuksen kanssaperillinen.
Kristus omistaa koko maailman ja sinä olet yhtä Hänen
kanssaan, sekä sinut on myös kutsuttu kumppanuuteen
Hänen kanssaan (1. Korinttolaiskirje 1:9). Kun kerran
tämä on totuus, minkä ihmeen asian tarpeessa sinä
nyt voisit vielä olla? Julista Jumalan Sanaa sinun omaan
elämääsi. Hän on sanonut, että kaikki asiat ovat jo
sinun, joten julista tätä samaa ja elä sen mukaisesti.
Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä olen Jumalan perillinen ja Kristuksen
kanssaperillinen, kaikki asiat ovat minun. Elän
Kristuksessa olevassa perinnössäni, joka on runsauden
paikka—vaurauden paikka—se on paikka, jossa
minulta ei puutu mitään. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 34:10; 1. Korinttolaiskirje 3:21-22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 7:1-23 & 3. Mooseksen kirja 26-27
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:18-26 & Psalmit 40-41
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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26

ÄLÄ HERMOILE OMIEN TAVOITTEIDESI
JA UNELMIESI SUHTEEN
Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko,
sillä me saamme ajan tullen niittää, jos
emme väsy (Galatalaiskirje 6:9).

J

otkut ihmiset huolestuvat ja tulevat jopa
melkein epätoivoisiksi silloin, kun tilanne
näyttää siltä, että he eivät ole saavuttaneet heidän
omalle menestykselleen asetettuja tavoitteita siihen
annetussa ajassa. Mutta älä sinä ole tällainen! Jos sinä
joudut paineen alle vain sen vuoksi, että sinä haluaisit
saavuttaa jotain valmiiksi jossain tietyssä ajassa, silloin
sinusta tulee ajan orja. Käytä ja investoi aikaasi viisaasti,
mutta älä ole ajan orja.
Tämä oli Mooseksen mielessä silloin, kun hän
rukoili Herraa sanoen, “Opeta meitä numeroimaan
päivämme oikein, että osaisimme soveltaa
sydämiimme viisautta” (Psalmi 90:12 KJV). Sinulla on
mahdollisuus saavuttaa niin paljon jokaisena elämäsi
päivänä, joten aikatauluta päiväsi hyvin. Elä parastasi
joka päivä. Tee kaikki se, mitä sinun täytyy tehdä,
jotta voisit täyttää Jumalalta saadun tarkoituksesi, ja
luota siihen, että Jumalan Hengen voima vie sinua
kaikessa eteenpäin. Mutta kaiken tämän keskellä ole
tietoisena siitä, että sinä elät jo iankaikkisuudessa.
Sinä elät Jumalan elämän ulottuvuudessa, jossa aika
on keskeytetty.
Tämän lisäksi menestys on myös suhteellista.
Toisin sanoen menestystä voidaan mitata sen eri
vaiheissa. Joten älä tule surulliseksi sen vuoksi, jos
et ole vielä nähnyt niitä haluamiasi tuloksia. Käy läpi
se tilanne, jossa olet juuri nyt tällä hetkellä, ja tee
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tarvittavat muutokset. Opettele ne tarvittavat taidot
ja mene eteenpäin.
Menestys tulee myös armon kautta, joten ole
siis enemmän tietoisena armon hyödyntämisestä;
Jumalan jumalallisesta kyvystä saada sinut loistamaan
yli kaikkien omien unelmiesi. Psalmi 37:4-5 (KJV)
sanoo, “Iloitse Herrassa ja hän antaa sinulle sen mitä
sydämessäsi toivot. Anna tiesi Herran haltuun ja luota
myös häneen; ja hän saa sen tapahtumaan.”
Mikään ei ole liian vaikeaa tai mahdotonta
Jumalan kanssa (Jeremia 32:27), joten luota Häneen.
Hän on ajan ja menetettyjen vuosien palauttaja (Joel
2:25). Luota siihen, että Hän on kykenevä tekemään
sinusta kaikkea sitä, mitä Hän haluaa sinun olevan.
Hän tahtoo sinun menestyvän enemmän kuin sinä
itse voisit sitä koskaan haluta. Aivan yhdessä hetkessä
Hän voi saada elämässäsi aikaiseksi jotain sellaista,
jonka saavuttamiseen sinulta itseltäsi voisi normaalisti
mennä viisi tai jopa kymmenenkin vuotta. Joten seiso
vahvana Hänen Sanassaan, ja kieltäydy valittamasta ja
panikoimasta omien tavoitteidesi ja unelmiesi suhteen.

TUNNUSTUS
Herra tekee kaiken kauniiksi omalla ajallaan ja Hän
on tehnyt kaiken täydelliseksi, mikä vain koskee
minua jollain tavalla. Minä saan nauttia päivistäni
menestyksessä ja yltäkylläisyydessä, samalla kun
täytän tarkoitustani Kristuksessa. Minun elämäni tie
on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan
aina sydänpäivään saakka. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Joel 2:25; Matteus 6:31-32; Filippiläiskirje 4:6-7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 7:24-8:1-13 & 4. Mooseksen kirja 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:27-39 & Psalmit 42-43
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYSY RAUHASSA JA SANAN
TUNNUSTAMISESSA

27

Meille, jotka emme katso näkyväisiä,
vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat
ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia
(2. Korinttolaiskirje 4:18).

J

umala rakastaa sinua ja välittää sinusta. Hän
haluaa nähdä sinun voittavan aina ja elävän
iloisena joka päivä. Jeesus sanoi, “Maailmassa teillä on
ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen
voittanut maailman” (Johannes 16:33). Älä koskaan
salli olosuhteiden saada sinua turhautuneeksi, vaan
harjoita omaa uskoasi. Riippumatta siitä, mitä vastaasi
tulee, sano itsellesi, “Kaikki asiat yhdessä vaikuttavat
minun parhaakseni” (Roomalaiskirje 8:28).
2. kirje Timoteukselle 3:12 sanoo, “Kaikki, jotka
tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa,
joutuvat vainottaviksi.” Tämä kuuluu siis asiaan.
Mutta se kaunis puoli tästä on se, että sinä tulet aina
voittamaan, koska sinut on kutsuttu voitokkaaseen
elämään. Asiat eivät ole ehkä menneet aivan niin kuin
odotit, mutta pysy rauhassa ja Sanan tunnustamisessa.
Älä hyväksy tappiota. Älä anna periksi sairaudelle tai
millekkään, mikä satuttaa sinua. Älä sano, “olen saanut
tartunnan” vain sen vuoksi, että huomasit joitain oireita
kehossasi. Sinä kuulut “uusi luomus” -lajiin.
Sairauden oireiden tai lääkärin diagnoosin ei tulisi
muuttaa sinun oman suusi tunnustusta. Pidä Sana
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suussasi. Se, miltä sinusta tuntuu tai se, miltä tiliotteesi
näyttää, ei muuta sitä, kuka sinä olet. Ne asiat, jotka
sinä pystyt näkemään fyysisillä silmilläsi ovat vain
väliaikaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat alamaisina
muutokselle. Joten aseta uskosi oikealle kurssille. Sinun
uskosi on se voitto, joka voittaa tämän maailman (1.
Johannes 5:4).
Jokainen kohtaamasi vastoinkäyminen on uusi
mahdollisuus kokea ja tuoda esiin Jumalan kirkkautta:
“Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme
tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän
kirkkauden, ylenpalttisesti” (2. Korinttolaiskirje 4:17).
Sillä ei ole mitään väliä, mitä sinä käyt elämässäsi
läpi, sillä se kaikki yhdessä tulee kääntymään sinun
parhaaksesi, kunhan vain kiinnität katseesi Sanaan,
niiden olosuhteiden sijasta. Heprealaiskirje 12:2
sanoo, “Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään,
Jeesukseen…”

TUNNUSTUS
Siunattu olkoon Jumala, joka antaa meille voiton
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, ja on tehnyt
meistä enemmän kuin voittajia. Minä elän voitokkaasti
nyt ja aina, ja täytän Jumalan unelman elämälleni ja
tuon kaikessa kunniaa Hänen Nimelleen. Halleluja.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jaakob 2:17-22; 2. Korinttolaiskirje 4:17-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 8:14-26 & 4. Mooseksen kirja 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:40-22:1-10 & Psalmit 44-45
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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28

JOHDATA TOISIA PELASTUKSEEN
Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se
on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten
myös kreikkalaiselle
(Roomalaiskirje 1:16).

M

e olemme vastaanottaneet toimeksiannon
viedä Evankeliumia aina maailman ääriin
saakka. Tämä on kutsu jokaiselle, joka on Kristuksessa,
ja se on sellainen asia, joka sinun tulee tehdä suurella
rohkeudella ja uskon vakaumuksella. Ainoastaan
Evankeliumin kautta syntinen ihminen voidaan tuoda
sisälle pelastukseen ja vanhurskauteen. Vain ja
ainoastaan Evankeliumin julistamisen kautta Jumalan
vanhurskaus voidaan paljastaa ja omaksua.
Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi on ainut sanoma,
joka sen vastaanottaessa tekee syntisistä ihmisistä
Jumalan poikia. Joten ole aina innoissasi johdattamassa
toisia pelastukseen. Raamattu sanoo, että ne, jotka
kääntävät monia vanhurskauteen loistavat kuin tähdet
iankaikkisesti (Daniel 12:3), joten valaise sinun omaa
maailmaasi Evankeliumilla. Anna tämän olla se syy, mitä
varten sinä elät.
2. Korinttolaiskirje 5:15 sanoo, “ja hän on kuollut
kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää
eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään
on kuollut ja ylösnoussut.” Jos sinä todella uskot, että
Jeesus kuoli pelastaakseen sinut, silloin sinun tulisi
jatkuvasti elää Hänen kunniakseen ja olla johdattamassa
toisia pelastukseen. Me elämme nyt lopun aikoja ja aika
on käymässä vähiin, joten kysymys ei ole meidän omasta
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mukavuudestamme. Sinä saatat kohdata sellaisia aikoja,
tilanteita tai paikkoja, joissa sinun tulee olla ehkä hieman
hienovaraisempi Evankeliumin julistamisen suhteen,
mutta sinun tulisi silti aina keskittyä siihen, että johdatat
ihmisiä siihen pelastukseen, joka meillä on Jeesuksessa
Kristuksessa, kaikkialla missä ikinä oletkin.
Me olemme Hänen yhteistyökumppaneita ja
partnereita, ja teemme työtä yhdessä Hänen kanssaan
sen eteen, että tavoitamme kaikki kadotetut ja tuomme
Kristuksessa olevan pelastuksen kaikkien ihmisten
ulottuville. Ole siis palava ja kirkas valo ympärilläsi
olevien ihmisten keskuudessa. Omista elämäsi sille, että
tavoitat toisia ihmisiä Evankeliumilla. Jatka positiivisen
vaikutuksen tekemistä omaan maailmaasi Jumalan
voimalla, joka tekee työtään sinussa. Hän on luottanut
sinun vastuullesi monien ihmisten pelastumisen sinun
omassa maailmassasi. Joten tästä syystä ole uskollinen
siinä, että johdatat toisia Kristukselle, ja tuot heitä
Seurakuntaan.

TUNNUSTUS
Minun elämäni on Jumalan kirkkautta varten. Kaikki
mitä minä olen, kaikki mitä minä teen ja kaikki
mitä minulla on, on Jumalan Kuningaskunnan
laajentamista ja Hänen vanhurskauttaan varten. Tästä
syystä Jumalan siunaukset ilmenevät elämässäni,
ja Hänen kirkkautensa tulee julki elämässäni yhä
suuremmissa määrin, samalla, kun minä johdatan
kaikkialla miehiä sekä naisia vanhurskauteen,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 9:16; 2. Korinttolaiskirje 3:6;
2. Korinttolaiskirje 5:18-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 8:27-38 & 4. Mooseksen kirja 5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 22:11-21 & Psalmit 46-47
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HERKUTTELE SANALLA
Ja kasvakaa armossa, ja meidän Herramme
ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen
tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja
iankaikkisesti. Aamen
(2. Pietarin kirje 3:18 KJV).

S

inun kaikista innostavimmat hetkesi tulisi olla
aina silloin, kun sinä vietät aikaa Sanan parissa.
Jumalan Sana on kaikki kaikessa. Se on kaikki, mitä sinä
tarvitset ollaksesi sitä, mitä Jumala on tarkoittanut sinut
olemaan tässä elämässä. Nyt tultuasi Kristuksen luokse,
sinulla tulisi olla vahva halu kasvaa hengellisesti. Tämä
hengellinen kasvu tapahtuu Sanan kautta. Aivan kuten
vastasyntynyttä vauvaakin ruokitaan luonnollisella
ruualla, jotta hän pääsee kasvamaan ja voimaan hyvin,
aivan samalla tavalla myös Jumala odottaa sinun
ruokkivan itseäsi Sanalla.
Raamattu sanoo, “Te, jotka olette uudestisyntyneet,
ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä,
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta” (1. Pietarin
kirje 1:23). Me olemme syntyneet Sanasta. 1. Pietarin
kirje 2:2 sanoo, “ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet
lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen
kautta kasvaisitte pelastukseen.” Mikään muu ei saa
sinua kasvamaan hengellisesti kuin vain ja ainoastaan
Sana. Jumalan Sana rakentaa sinua jokaisella elämäsi
osa-alueella ja tekee sinusta terveen ja tasapainoisen.
Herkuttele Jumalan Sanalla. Riemuitse siitä.
Psalmin kirjoittaja sanoi, “Minä riemuitsen sinun
sanastasi, niinkuin suuren saaliin saanut” (Psalmi
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119:162 KJV). Vaali Jumalan Sanaa. Tunne Sanaa
itseäsi varten, sillä sitä kautta armo ja rauha tulevat
moninkertaistumaan elämässäsi: “Armo ja rauha
tulkoot moninkertaistetuiksi teille Jumalan ja
meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta”
(2. Pietarin kirje 1:2 KJV). Kun mietiskelet jatkuvasti
Raamatun kirjoituksia, silloin sinä ohjelmoit itsesi
ajattelemaan ainoastaan Jumalan ajatuksia, ja tuomaan
esiin ainoastaan Hänen luonnettaan, ideoitaan ja
mielipiteitään. Halleluja!
Kun Jumalan Sana on sinun tietoisuudessasi, se
saa aikaan sen, että sinä myös vaellat sen mukaisesti.
Tee elämästäsi parempaa Sanan avulla. Hallitse ja ota
ohjat omasta maailmastasi ja ympäristöstäsi, niin että
elät voitokkaasti joka päivä Jumalan Sanan ja Hengen
kautta.

TUNNUSTUS
Siunattu Herra, minä iloitsen sinun Sanastasi, sillä
sinun Sanasi on minun koko elämäni ja se valo, jonka
avulla näen. Minä olen antautunut Sanassasi olevalle
voimalle, joka muuttaa ja rakentaa elämäni jokaista
osa-aluetta, ja joka toimittaa minulle Kristuksessa
olevan perintöni. Kallisarvoisimmat aarteeni löytyvät
sinun Sanastasi: rauha, vanhurskaus, ikuisesti kestävä
ilo, yltäkylläisyys ja siunaukset ovat tämänhetkisiä
omistuksiani Kristuksessa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 20:32; Psalmit 19:7; Job 23:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 9:1-13 & 4. Mooseksen kirja 6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 22:22-30 & Psalmit 48-49
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

uotamme 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:

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

+27 11 326 0971

nigeria:

01-8888186

canada:

usa:

+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111

+1-647-341-9091
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KIRJOITTAJASTA

P

astori 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
satelliitti-verkkojen välityksellä, jotka tarjoavat
laadukasta kristillistä ohjelmaa globaalille yleisölle.
Maailmankuulussa Parantumiskoulussa (Healing
School) hän tuo julki Jeesuksen Kristuksen parantavia
töitä ja hän on auttanut monia vastaanottamaan
parantumisen Hengen lahjojen toiminnan kautta.
Pastori Chrisin sydän palaa maailman ihmisten
tavoittamiselle Jumalan läsnäololla -- tätä jumalallista
lähetyskäskyä hän on ollut täyttämässä jo yli 30
vuotta lukuisten evankeliointi-tapahtumien(outreach),
massakokousten(crusade) ja myös useiden
erinäisten tapahtumien kautta, jotka ovat
auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.
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