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Johdanto

E

läköön! Suosittu Päivän Sana, Rapsodia Todellisuuksista,
on nyt saatavissa 807 kielellä, ja lisää tulee jatkuvasti.
Uskomme, että vuoden 2017 painos edistää hengellistä
kasvuasi, kehitystä ja asemaa, jossa läpi vuoden kaikuu
onnistumisen riemu.
Tämän painoksen elämää muuttavat ajatukset virvoittavat,
muuttavat täysin ja valmistavat sinua suureen täyttymykseen,
antoisaan ja palkitsevaan kokemukseen Jumalan
Sanassa.
-kuinka käytät tätä hartauskirjasta
maksimaalisesti -

Lue ja mieti huolella jokaista kirjoitusta. Kun sanot
rukoukset ja tunnustukset ääneen itsellesi joka päivä,
varmistat, että puhumasi Jumalan Sanan hedelmät kasvavat
elämääsi.
Käy läpi koko Raamattu, joko yhden vuoden
lukusuunnitelman mukaan tai lue aivan uuden kahden vuoden
ehdotuksemme mukaisesti.
Voit myös jakaa päivittäiset Raamatun lukuosuudet
kahteen osaan – aamun ja illan lukuhetkiin.
Hyödynnä Päivän Sana ja kirjoita rukoillen tavoitteesi joka
kuukausi, ja mittaa onnistumisesi, kun saavutat päämäärän
toisensa jälkeen.
Kutsumme sinua iloitsemaan Jumalan kirkkauden läsnäolosta
ja voitosta koko vuoden ajan, kun otat joka päiväisen annoksesi
Jumalan Sanaa! Rakastamme jokaista! Jumala siunatkoon
sinua!

-Pastori Chris Oyakhilome
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Juhli Kristus-identiteettiäsi
Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä
avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä
myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee
Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa
(Markus 8:38).

H

eprealaiskirje 2:11 kuvailee meidän
ykseyttämme Jeesuksen Kristuksen kanssa,
sen tähden Hän ei häpeä kutsua meitä ”veljiksi” – eli
Hänen veljikseen ja sisarikseen. Paavali ei hävennyt
samaistumistaan Jumalan kansaan, niin kuin ei Herra
Jeesuskaan. Esimerkiksi Apostolien tekojen 20:32 hän
puhutteli Efeson seurakunnan uskovia ”veljikseen”,
joka viittaa veljesyhteyteen; pyhien kansalaisia ja
Jumalan perheväkeä. Hengestä syntyneinä olemme
Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä.
Valitettavasti jotkut kristityt häpeävät
samaistumistaan toisiin uskoviin. Kun puhuttelet
heitä veljenä tai sisarena, he kiireesti torjuvat sen
sanomalla: ”Puhuttele minua vain omalla nimelläni;
älä lisää siihen sanaa ”veli” tai ”sisar”.” He ujostelevat
tai peräti häpeävät samaistumista toisiin uskoviin. Älä
sinä ole ikinä sellainen. Yhteytesi Jeesuksen Kristuksen
ja Hänen seurakuntansa kanssa on suurinta ja kaikkein
kunnioitettavinta sekä inspiroivinta samaistumista, mitä
sinulla voi koskaan olla. Juhli sitä joka tilanteessa. Tartu
kiinni joka hetkeen kirkastaaksesi Jeesusta Kristusta.
finnish

Muista Herran Jeesuksen mittaamattoman
arvokkaat sanat avausjakeessa. Jos sinä häpeät sitä,
että ystäväsi, perheenjäsenesi, työtoverisi jne. tietävät
sinut uudestisyntyneeksi, ja että kuulut uskonyhteisöön,
Mestarimmekin häpeää tunnustaa sinut Isän ja enkelien
edessä.
Riippumatta siitä, miten kukakin käsittää
kristinuskon, meillä on kuitenkin kaikkein arvokkain
identiteetti; älä suhtaudu siihen kevytmielisesti! Mikä
voisi olla ylevämpää kuin kuuluminen Jumalan kaltaisten
joukkoon? Ole aina innoissasi siitä, että sinä olet
kristitty. Älä pyytele anteeksi julistaessasi horjumatonta
uskollisuuttasi Kristukselle, Hänen seurakunnalleen ja
muille uskoville. Ei mikään eikä kukaan saisi ikinä saada
sinua erottamaan itseäsi Kristuksesta tai torjumaan
ykseyttäsi Hänen kanssaan! Kiivainkaan vastustajan
taholta tuleva uhkailu tai vaino ei pitäisi saada sinua
kyyristymään.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän
1 VUODEN
Sinua uskosta ja vahvuudesta RAAMATUNLUKUsisällisessä ihmisessäni ja rohkeudesta
SUUNNITELMA
olemaan anteeksipyytelemätön
Luukas 9:1-17
tuodessani julki ykseyttäni Sinun
Joosua 10-12
kanssasi ja yhteyttäni toisten
uskovien kanssa. Olen iloinen,
2 VUODEN
että olen Kristuksessa ja kuulun
Jumalan perheväkeen. Mikään RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
tässä maailmassa ei voi olla niin
Matteus 26:69-75
ylevää, kuin saada kuulua Jumalan
3. Mooseksen
kaltaisten seuraan! Siunattu olkoon
kirja 1
Jumala!

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 1:16; Luukas 12:8-9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Miten Jumalan Sana Toimii
Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja
terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja
tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen,
nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja
aivoitusten tuomitsija (Heprealaiskirje 4:12).

T

ämän hetkinen elämäntasosi ei muuta asiaa;
ehkä nykyinen tilanteesi on niin kauhea, ettet
näe ulospääsyä siitä. Minulla on sinulle hyviä uutisia:
Jumalan Sana kykenee nostamaan sinut ylös sieltä,
missä olet, ja asettamaan sinut elämässäsi seuraavalle
tasolle – kirkkauden ja menestymisen tasolle. Lue
uudelleen avausjakeemme kiinnittäen huomiosi
erityisesti siihen, millainen tehtävä ja kyky Jumalan
Sanalla on vaikuttaa sinun elämääsi. Sana kykenee
rakentamaan sinun uskosi vahvaksi; se kykenee
rakentamaan elämäsi joka asian.
Mutta kysymys on: Miten saat Sanan toimimaan
sinun hyväksesi? Se tapahtuu ottamalla Sana vastaan
henkilökohtaisesti ja toimimalla Sanan mukaan.
Henkilökohtaisesti ottaminen tarkoittaa sitä, että otat
sen Jumalan Sanana sinulle, ja sitten toimit Sanan
mukaan.
Sana ei toimi hyväksesi pelkällä olemassaolollaan
Raamatun sivuilla; sinun on otettava se käyttöösi.
Filippiläiskirje 2:12 kehottaa ahkeroimaan, että
finnish

pelastuisitte. Käytä Sanaa luodaksesi ja pitääksesi yllä
voittojasi elämässä. Joka kerran, kun opiskelet, kuulet
tai mietiskelet Sanaa, ota se haltuusi, tartu kiinni siihen
ja tee siitä sinulle kuuluva, ja siitä tulee käyttövoima
sinun hengellesi, ja se saa aikaan sen, että puhut ja
toimit Sanan mukaisesti.
Kun olet ottanut Sanasta kiinni ja olet sallinut sen
asettua asumaan henkeesi, jotain voimallista tulee
tapahtumaan, mikä tulee esille Herran Jeesuksen
sanoissa: ”Jos te pysytte minussa ja minun sanani
pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te
saatte sen” (Johannes 15:7). Tämä tarkoittaa, että kun
Sana on sinussa, sinä voit pyytää, mitä ikinä tahdot, ja
vaikka pyytämääsi asiaa ei olisi vielä olemassakaan, se
tullaan luomaan! Sana sinun suussasi on luova voima;
se synnyttää ihmeitä. Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän siitä, että
olet antanut minulle Sanasi
sellaiseksi materiaaliksi, millä
voin rakentaa oman uskoni
vahvaksi ja vaikuttaa, että
olosuhteet ovat yhdenmukaisia
kirkkauden ja rajattomuuden
mahdollisuuksien kanssa
siinä elämässä, joka minulla
on Kristuksessa. Kiitän Sinua
siunauksistasi ja mahtavasta
perintöosastani Kristuksessa,
mistä nautin täysin siemauksin,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 9:18-36
Joosua 13-15
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 27:1-10
3. Mooseksen
kirja 2

Lisäopiskelua varten:
2 Timoteuskirje 2:15; 1 Timoteuskirje 4:15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Mietiskely, Jossa Juhlitaan
Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko,
vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin
noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä
silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt
(Joosua 1:8 [AMP]).

V

oit vaeltaa menestyksekkäästi, voit toimia
viisaasti ja voit onnistua kaikilla elämäsi
alueilla. Avain tähän on Jumalan Sanan mietiskely;
mietiskely, jossa juhlitaan. Voit kirjaimellisesti asettaa
ajan omalle menestymisellesi ja edistymisellesi. Voit
kertoa itsellesi: ”Seuraavan kahden kuukauden aikana
aion saavuttaa korkeamman onnistumisen tason”,
ja näin tulee tapahtumaan, jos mietiskelet Jumalan
Sanaa.
Mietiskelyssä on kolme eri tasoa. Ensimmäinen
taso on se, jolloin pohdit hiljaa Jumalan Sanaa, puhuen
ja mutisten sitä liki ääneti. Tällä tasolla vallitsee
hiljaisuus; joku lähelläsi oleva ei ehkä edes kuule sinua;
kuitenkin siinä Sana kulkeutuu sydämesi syvyyksiin.
Toinen taso on se, kun puhut Sanaa ääneen,
et kuitenkaan niiden hyödyksi, jotka ovat ehkä
lähettyvilläsi, vaan aivan omaksi hyödyksesi. Itse asiassa
saatat olla huoneessasi tai jossain yksityisyydessä,
mutta puhut Sanaa ääneen ja saat sillä aikaan sen,
että Sana saa sinussa valta-aseman upottaen kaikki
finnish

negatiiviset ajatukset.
Kolmas mietiskelyn taso onkin korkein taso, ja
siihen me keskitymme tämän päivän tutkistelussamme;
se on mietiskelyä, jossa juhlitaan. Silloin sinä huudat
tai ”karjut” Jumalan Sanaa juhlien voittoasi. Se on
verrattavissa leijonan karjahteluun saaliin ääressä;
ilon ja juhlinnan karjahtelua: ”Sen kiljunta on kuin
naarasleijonan, se kiljuu kuin nuoret jalopeurat, se
ärjyy ja tempaa saaliin ja vie sen pois, eikä pelastajaa
ole” (Jesaja 5:29).
Kolmannella tasolla sinä juhlimalla huudat Sanaa,
sillä sinä tiedät saaneesi voiton! Tapahtuipa mitä
tahansa, mikään ei voi riistää sitä sinulta! Tiedät olevasi
enemmän kuin voittaja; ikuinen voittaja Kristuksessa
Jeesuksessa! Harjoita tätä.

Rukous

Rakas Isä, kiitos, että sytytät
uskoni palavaksi ja annat
minulle sellaisen viisauden, mitä
tarvitsen pitääkseni elämäni
suunnan täydellisessä tahdossasi
ja voin nauttia Kristuksessa
minulle olevan yliluonnollisen
elämän eduista! Saan aikaan sen,
että vaellan menestyksekkäästi,
edistyn ja toimin viisaasti
kaikissa asioissani, sillä Sinun
Sanasi vauhdittaa ja innoittaa
minua toimimaan aina oikein,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 9:37-62
Joosua 16-19
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 27:11-25
3. Mooseksen
kirja 3

Lisäopiskelua varten:
1. Timoteuskirje 4:15; Psalmi 1:2-3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Lepo Elämäntapana
Älkää siis murehtiko sanoen: ‘Mitä me syömme?’
tahi: ‘Mitä me juomme?’ tahi: ‘Millä me itsemme
vaatetamme?’ Sillä tätä kaikkea pakanat
tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää
teidän kaikkea tätä tarvitsevan (Matteus 6:31-32).
onet ihmiset ovat nykyisin stressaantuneita
M
ja ahdistuneita. He murehtivat työstään,
perheestään, liiketoimistaan, raha-asioistaan jne. Jumala

ei halua sellaista yhdellekään lapselleen. Huolet ja
murheet pystyttävät eteesi magneettisen voimakentän,
joka vetää puoleensa asioita, jotka ovat yhdenmukaisia
huolien ja murheiden kanssa. Sillä on omat pelkonsa,
negatiivisten mahdollisuuksien pelot. Jos jatkat
murehtimista esimerkiksi työsi menettämisestä, ei
aikaakaan kun se tapahtuu.
Parannuskeino murehtimiseen on se, että kiinnität
mielesi Jumalan Sanaan. Filippiläiskirje 4:6 sanoo: ”Älkää
mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle
tiettäväksi…” Joten sen sijaan, että murehtisit, pyydä
ja ota vastaan mitä ikinä tarvitsetkin, ja elä tietoisena
Hänen voitostaan, armostaan ja erinomaisuudestaan
elämän eri alueilla!
Kaikki, mikä on vähemmän kuin sellainen elämä,
joka on täydellisessä levossa, ilossa ja täyttymyksessä
Kristuksessa Jeesuksessa, ei ole sitä parasta elämää, mitä
Jumala haluaa sinulle. Heprealaiskirje 4:3 sanoo: ”Sillä
me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niin
kuin hän on sanonut: “Ja niin minä vihassani vannoin:
‘He eivät pääse minun lepooni’”, vaikka hänen tekonsa
olivat valmiina maailman perustamisesta asti.” Tämä on
finnish

tosi voimallista ja koskettavaa. Jumala lopetti kaiken
työnteon maailman perustamisen jälkeen, ennen kuin
Hän loi ihmisen, ja nyt Hän on levossa. Hän ei tänään
työskentele tai luo uusia asioita eikä ole säätämässä
jo tekemiään asioita. Hän on taivaassa istumassa, eikä
astelemassa siellä edestakaisin yrittäen keksiä, mitä
vielä pitäisi tehdä. Tällaisen elämän Hän on antanut
meille – elämän ilman kamppailuja.
Raamattu sanoo: ”Niin on Jumalan kansalle
sapatinlepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt
hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin,
niin kuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme
siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi
seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä”
(Heprealaiskirje 4:9-11). Jumalan levossa eläminen
on yksi uudelle luomukselle annetuista siunauksista,
ja se elämäntapa, miten siinä eletään, on elämistä
uskossa Jumalan Sanaan. Ota vastaan Mestarin kutsu
stressittömään elämään ja elä sen mukaan. Hän
sanoi: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset
ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa
minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä
olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte
levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja
minun kuormani on keveä” (Matteus 11:28-30).

Rukous

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Rakas Isä, kiitos Sinulle elämästä
levossa, ilossa ja täyttymyksessä, Luukas 10:1-24
jonka Sinä olet antanut minulle
Joosua 20-22
Kristuksessa Jeesuksessa. Minut
on asetettu yhdessä Kristuksen
kanssa taivaallisiin hallitsemaan
2 VUODEN
ja vallitsemaan yhdessä Hänen RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
kanssaan. Minä toimin nyt ja
Matteus
27:26-37
aina Kristuksessa saamastani
3.
Mooseksen
rauhan ja herruuden asemasta
kirja 4
käsin. Siunattu olkoon Jumala!

Lisäopiskelua varten:
Matteus 6:25-34
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Älä Anna Periksi Paineessa
Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme
tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän
kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme
katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä
näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät
iankaikkisia (2. Korinttolaiskirje 4:17-18).

M

iksi kristityn pitäisi lukea Raamatun jakeita,
kuten esimerkiksi teemajaettamme, ja
kuitenkin hän narisee ja nurisee elämän haasteiden
edessä? Se ei muuta asiaa, että vastustaja painaa
päälle; kieltäydy antamasta periksi, sillä Hän, joka on
sinussa, on suurempi. Älä salli itsellesi surullista ilmettä
tai turhautuneisuuden ilmettä mahdollisten haasteiden
kohdatessa. Juuri sitähän saatana tahtoo; hän haluaa
nähdä sinut paineen alla; mutta älä suo hänelle moista
luksusta.
Kristus elää sinussa. Kun siis kohtaat kriisejä,
julista: ”Hän, joka on minussa, on suurempi, kuin kaikki
mahdolliset minua kohtaavat paineet ja haasteet!” Mitä
tahansa haastetta käytkin läpi, se on kevyttä ahdistusta;
pidä tämä aina mielessäsi. Opi nauramaan kaikille
paineille, sillä jokainen vastoinkäyminen, jonka kohtaat,
tuottaa sinulle määräämättömän suuren ja ikuisen
kirkkauden. Sana sanoo niin; näin ollen se on ainoa
odotettavissa oleva lopputulos. Siksi sinun tulee iloita
finnish

vastoinkäymisissä. Raamattu sanoo: ”… ilo Herrassa
on teidän väkevyytenne” (Nehemia 8:10).
Opi juhlimaan ja iloitsemaan Herrassa, erityisesti
silloin, kun elämä ahdistaa. Kieltäydy keskittymästä
ongelmaan. Kiinnitä katseesi Jumalan ikuiseen Sanaan.
Sinussa asuva Pyhä Henki tekee sinut voittoisaksi aina
ja kaikissa olosuhteissa.

Tunnustus

Minä juhlin Sanaa, sen
tehokkuutta minussa ja sen
voimaa nostaa minut kaikkien
vastoinkäymisten yläpuolelle.
Minä hallitsen vanhurskaudessa
ja kasvan Herramme Jeesuksen
Kristuksen armossa, viisaudessa
ja tuntemisessa. Minun
uskontäyteiset tunnustukset
saavat aikaan sen, että elämäni
olosuhteet asettuvat Jumalan
täydelliseen tahtoon, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 10:25-42
Joosua 23-24
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 27:38-44
3. Mooseksen
kirja 5

Lisäopiskelua varten:
Psalmi 92:12-15; Jeremia 17:7-8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Varma Ja Turvattu Hänessä
Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti
on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun
oikeassa kädessäsi iankaikkisesti (Psalmi 16:11).

J

eesus sanoi, ”Te olette maailmassa, mutta
ette maailmasta” (Johannes 15:19), hän
tarkoitti, että sinä toimit tässä fyysisessä ympäristössä,
mutta eri sääntöjen mukaan. Se muistuttaa siitä, kun
Israelin kansa lähti Egyptistä kohti Luvattua maata;
he taivalsivat aivan omassa ilmanalassa. Raamattu
kertoo: ”Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä
pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja
yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa,
niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä.
Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas
yöllä kansan edestä” (2. Mooseksen kirja 13:21-22
[NIV]).
Autiomaan kaikissa muissa kolkissa oli kuumaa
ja kuivaa, mutta Jumalan kansaa suojasi Hänen
jumalallinen läsnäolonsa. Pilvenpatsas suojasi heitä
paahtavalta kuumuudelta päiväsaikaan. Öisin, kun
oli koleaa, pilvenpatsas muuttui tulenpatsaaksi ja se
antoi heille lämpöä. Nooan päivinä Jumala tuomitsi
ja tuhosi maailman vedenpaisumuksen kautta, sillä
ihmisten pahuus oli tullut niin suureksi maan päällä (1.
Mooseksen kirja 6:5-8).
Kuitenkin Jumala ohjeisti Nooaa rakentamaan
finnish

arkin, minne hän ja hänen perheensä ja kaikki mukaan
otettavat pääsisivät turvaan vedenpaisumukselta. Nooa
totteli. Kun tulva tuli, se nousi niin korkeaksi ja rajuksi,
että kaikki tuhoutui paitsi Nooan arkin sisällä olevat.
Samalla, kun tulva merkitsi joillekin tuhoa, se kuljetti
arkkia ylemmäksi ja sen sisällä olevat olivat suojassa.
Tuo arkki on vertauskuva Kristuksesta (1. Pietarin kirje
3:21). Kristuksessa oleville ei ole mitään tuhoa; sinä
olet varma ja turvattu Hänessä ikuisesti!
Psalminkirjoittaja sanoi psalmissa 59:17: ”Mutta
minä veisaan sinun väkevyydestäsi ja riemuitsen
aamulla sinun armostasi, sillä sinä olet minun
linnani ja pakopaikkani minun hätäni päivänä”.
Hän on turvapaikka. Jos olet uudestisyntynyt, sinä
olet Hänessä; elämäsi on kätketty Kristuksen kanssa
Jumalassa (Kolossalaiskirje 3:3). Kristus on sinun turvasi,
puolustuksesi ja linnakkeesi. Tapahtuipa maailmassa
mitä tahansa, kieltäydy pelkäämästä. Et ole yksin: Hän,
joka on suurempi, asuu sinussa, ja sinä elät Hänessä.

Tunnustus

Olen uusi luomus Kristuksessa,
syntynyt Jumalan kirkkauteen.
Asun turvassa ja olen suojattu
kaikelta tämän maailman
turvattomuudelta, taloudellisilta
vaikeuksilta, pettymyksiltä,
köyhyydeltä, vihalta,
turhautumiselta ja vastenmielisiltä
asioilta. Olen Kristuksessa, ja
Hän on minun puolustukseni ja
pelastukseni. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 11:1-13
Tuomarien kirja
1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 27:45-54
3. Mooseksen
kirja 6

Lisäopiskelua varten:
Apostolien teot 17:28; 1 Johanneksen kirje 4:4; Psalmi 91:1-8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vahvista Sinussa Olevia Hyviä
Asioita

Minä kiitän Jumalaani aina, muistaessani sinua
rukouksissani, sillä minä olen kuullut sinun
rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan
Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan
(Filemonin kirje 1:4-6).

J

otta uskosi välittäminen ja havainnollistaminen
olisi tehokasta, sinun tulee tiedostaa jokainen
hyvä asia, mikä sinussa on Kristuksessa Jeesuksessa.
Jotkut kristityt tarkkailevat ja tiedostavat vain elämänsä
negatiivisia puolia. He saattavat sanoa: ”Olen niin
kärsimätön. Elämäni on niin täynnä pelkoa. Olen niin
turhautunut; en käsitä, mitä minulle on tapahtumassa…”
Jos masennat itsesi puhuen tuolla tavoin, se saa
uskosi puutteelliseksi ja tehottomaksi. Sen sijaan
katso ja näe sinussa oleva Kristuksen täydellisyys. Kiitä
jokaisesta hyvästä asiasta, joka sinussa on Kristuksessa
Jeesuksessa.
Älä ikinä sano ääneen näennäistä pystymättömyyttäsi,
kyvyttömyyttäsi tai turhautuneisuuttasi; vahvista
mieluummin Sanaa ja sinussa olevia hyviä asioita.
Hyviä asioita on sinussa. Jos olet niistä tietämätön, niin
katso ja löydä ne Sanasta. Esimerkiksi Galatalaiskirje
5:22 luettelee muutamia sinussa olevia hyviä asioita:
rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävyys, hyvyys ja
usko. Nämä ovat sinun uudesti luodun olemuksesi
piirteitä. Sinun tulee tiedostaa, että olet rakastava,
iloinen, rauhaisa, kärsivällinen, ystävällinen ja lempeä,
tai muuten, vaikka nämä hyveet ovatkin sinussa, ne
eivät pääse vaikuttamaan.
finnish

Psalmissa 82:5-7 sanotaan: ”Ei ole heillä älyä, ei
ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan
perustukset horjuvat. Minä sanon: Te olette jumalia
ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te
kuolette, niin kuin ihmiset kuolevat …” Meidän ei
tule haluta sitä, mitä tapahtuu niille, jotka eivät tiedosta
keitä he ovat ja mitä heillä on Kristuksessa Jeesuksessa;
he vaeltavat pimeydessä ja elävät tavallisten ihmisten
tavoin, vaikka Jumala on ilmoittanut heidän olevan
jumalia. Eikö olekin surullista?
Kristus on sinussa. Raamattu sanoo: Hän, joka
on sinussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
Sinussa on Jumalan elämä. Jumalan vanhurskaus
on sinun hengessäsi. Sinä kuulut Jumalan kaltaisten
seuraan. Olet kaikin puolin riittävä Kristuksen
riittävyydessä. Jumalan Hengen erinomaisuus on
sinussa. Tiedosta ja vahvista nämä sekä muut Kristuksen
siunaukset, jotka ovat sinussa, aina.

Tunnustus

Kristuksen täyteydestä minä
olen ottanut vastaan armoa
armon päälle. Hän on tullut
1 VUODEN
minulle viisaudeksi; siksi olen
RAAMATUNLUKUviisas ja kykyni käsittää on aivan
SUUNNITELMA
ilmiömäinen. Olen Jumalan Luukas 11:14-36
v a n h u r s k a u s K r i s t u k s e s s a Tuomarien kirja
3-4
Jeesuksessa; Hän on minun
oikeamielisyyteni. Kun tämän
2 VUODEN
maailman ruhtinas tulee, ei RAAMATUNLUKUhänellä ole minussa mitään,
SUUNNITELMA
sillä olen täynnä Jumalaa. Olen Matteus 27:55-66
täynnä Jumalan rakkautta ja
3. Mooseksen
kirja 7
kirkkautta! Halleluja!

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 1:30; Matteus 12:35; Galatalaiskirje 5:22-23
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Toisistaan Erottamaton Ykseys
Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän,
joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten
joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen
(Kolossalaiskirje 1:18).

T

iesitkö, että Jeesus ei ole täydellinen ilman
meitä? Ja sanalla ”meitä” tarkoitan Kristuksen
seurakuntaa. Olemme erottamattomasti yhtä Hänen
kanssaan (1. Korinttolaiskirje 6:17). Efesolaiskirjeessä
(1:22-23) Jumala sanoo: ”Ja kaikki hän on asettanut
hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi
seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen
täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.” Juuri
Hän täyttää kaiken (Efesolaiskirje 4:10), vaikkakin
Hänen täyteytensä on seurakunta, joka on Hänen
ruumiinsa.
Tämän pitäisi auttaa sinua ymmärtämään, miten
tärkeä ja merkityksellinen sinä olet Kristukselle. Sinä
olet ”Hänessä” ja Hän on ”sinussa”. Ilman sinua Hän
ei voi tavoittaa kärsiviä ja eksyneitä maailmasta. Sinun
kauttasi Hän kykenee tuomaan ilmi rakkautensa toisia
kohtaan ja vahvistamaan Jumalan Valtakuntaa täällä
maan päällä. Sinä olet Hänen vaikutuksensa jatke maan
päällä, sillä sinä olet lähtöisin Hänestä ja olet Häneen
yhteydessä. Hän sanoi Johannes 15:5: ”Minä olen
viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa
minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman
minua te ette voi mitään tehdä.” Isä on suunnitellut
asian niin, että Hän tarvitsee meitä juuri samoin kuin
me tarvitsemme Häntä: Hän on meidän kirkkautemme
finnish

samoin kuin me olemme Hänen kirkkautensa.
Johanneksen evankeliumissa 17:19-21 Jeesus
rukoili: ”…ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä,
että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en
minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös
niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat
minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä,
Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä
olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut
lähettänyt.” Tämä rukous on täyttynyt nyt meissä –
uusissa luomuksissa – meistä on tullut yhtä jumaluuden
kanssa. 1. Korinttolaiskirje 12:13 sanoo: ”…sillä me
olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi
ruumiiksi...” Sitten 1. Korinttolaiskirje 6:17 julistaa:
”Mutta joka yhtyy [on liitetty] Herraan, on yksi henki
hänen kanssaan.”
Teidät on kirjaimellisesti liitetty yhteen, yhdistetty
Hengessä yhdeksi jumalalliseksi luomukseksi: ”…sillä
me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi
ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia
tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa
Henkeä” (1. Korinttolaiskirje 12:13).

Tunnustus

Kristus on minun elämäni;
Hänessä minä elän ja liikun
ja olen! Sellainen kuin Hän
on, sellainen myös minä olen;
Hänen kirkkautensa heijastuu
minusta. Kannan hedelmää, olen
tuottelias ja erinomainen, sillä
olen yhtä Herran kanssa; ollen
Hänen ruumiinsa jäsen, Hänen
lihaansa ja Hänen luutansa.
Siunattu olkoon Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 11:37-54
Tuomarien kirja
5-6
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 28:1-10
3. Mooseksen
kirja 8

Lisäopiskelua varten:
Kolossalaiskirje 2:9-12; Kolossalaiskirje 1:27; Efesolaiskirje 5:30
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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sunnuntai

Pidä Yllä Tietoisuutesi Sanasta
Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi
kaikkien nähtävissä (1. Timoteuskirje 4:15).

K

un mietiskelet Jumalan Sanaa, se auttaa
sinua tuomaan Sanan omaan tietoisuuteesi.
Esimerkiksi, Psalmi 1:1-3 sanoo: ”Autuas se mies, joka
ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten
teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa
Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!
Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka
antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu;
ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.” Kun mietiskelet
näitä jakeita, pääset tietoiseksi niiden sisältämistä
siunauksista ja vaeltamaan niiden valossa.
Palauta mieleesi, mitä Jumala sanoi Joosuan
kirjassa 1:8: ”Älköön tämä lain kirja sinun suustasi
poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin
noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä
silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.”
Voit olla juuri niin menestyvä kuin itse päätät. Elämäsi
voi olla loppumatonta mahdollisuuksien ja voittojen
sarjaa; avain tähän on Jumalan Sanan mietiskely.
Kun mietiskelet Jumalan Sanaa, saat selkeän voittoon
ja menestykseen ankkuroidun elämänasenteen. Se saa
sinut näkemään haasteet edistymisesi porraskivinä eikä
kompastuskivinä. Se saa Sanan yhdistymään sinun
finnish

henkeesi ja tulemaan voimaksi, joka kuljettaa sinua
eteenpäin positiivisiin tekoihin.
Rakenna henkeesi Jumalan Sanaan perustuva
tietoisuus, ja tapahtui mitä tahansa, sinä pysyt aina
huipulla. Kehitä voittoisaa asennetta ja voittajan
ajattelutapaa Jumalan Sanan voiman kautta.

Rukous

Sinun Sanasi, rakas Herra,
on jalkaini lamppu, ja valo
joka valaisee polkujani. Kun
mietiskelen tänään Sanaasi, minä
muutun; elämäni kulkee ylöspäin
ja eteenpäin ja Sinun viisautesi,
kirkkautesi ja erinomaisuutesi
säteilevät lävitseni. Toimin
viisaasti elämäni asioissa, koska
olen hyvin tietoinen Sinun
Sanastasi omassa hengessäni,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 12:1-21
Tuomarien kirja
7-8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 28:11-20
3. Mooseksen
kirja 9

Lisäopiskelua varten:
Kolossalaiskirje 3:16; Apostolien teot 20:32; 2 kirje Timoteukselle 2:15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Tunnustuksesi Rakentaa Sen
Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niin
kuin kirjoitettu on: “Minä uskon, sen tähden minä
puhun”, niin mekin uskomme, ja sen tähden me
myös puhumme (2. Korinttolaiskirje 4:13).

J

otta uskosi pääsee tuottamaan tuloksia, sinun
täytyy puhua Sanaa esiin. Ei riitä, että sinulla
on Jumalan Sanan tuntemusta ja että Sana on myös
tietoisuudessasi. Voima on todistamisessa. Tämän jotkut
kristityt ovat jättäneet huomioimatta – he ”tunnustavat”
Sanaa, jotta se ”tulisi todeksi”. He yrittävät saada
Jumalan tekemään jotakin heidän tunnustuksensa
kautta, mutta ei se niin tapahdu. Jumalan Sana on
totuus; sinun tulee tiedostaa asian olevan sillä tavalla
ja pitää se tietoisuudessasi mietiskelyn kautta, ja sitten
sinun tunnustuksesi vahvistaa sen. Tämän luimme
avausjakeessamme: jos uskosi on elävää, puhu!
Sinun suusi sanat vahvistavat Jumalan Sanan omalle
elämällesi.
Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 11:23:
”…jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy
mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi
sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle
tapahtuisi.” Kun Sana on sydämessäsi ja puhut sitä, se
muodostuu luovaksi voimaksi. Jumalan Sana loi kaiken,
ja se kykenee luomaan mitä tahansa: ”Alussa oli Sana,
finnish

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” (Johannes 1:1-3).
Toivoitpa tänään mitä hyvänsä, sinun suussasi
on se voima, joka saa sen tapahtumaan. Jeesus
sanoi, että hyvä ihminen ammentaa esiin sydämensä
aarrearkusta hyvyyttä (Luukas 6:45). Mitä hyviä asioita
sinun sydämeesi on syntynyt mietiskelyn kautta? Puhu
ne esiin! Annan niiden toteutua suusi sanoilla. Käytä
uskontäyteisiä sanoja kehystääksesi oma elämänpiirisi
ja ohjelmoi henkesi menestymiseen ja voittoon.

Tunnustus

Tuon sisimmästäni esiin hyviä
asioita. Julistan, että elämäni
on kirkkautta ja kauneutta
varten; ja minun polullani on
menestystä, voittoa ja vaurautta.
1 VUODEN
Olen Jumalan vanhurskaus RAAMATUNLUKUJeesuksessa Kristuksessa,
SUUNNITELMA
pyhä ja Jumalalle pyhitetty! Luukas 12:22-48
Kukoistan kuin palmupuu; olen Tuomarien kirja
pitkäikäinen, arvokas, rehti,
9
hyödyllinen, kannan hedelmää ja
2 VUODEN
kasvan kuin Libanonin setri; olen RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
majesteettinen, arvokas, kestävä
ja turmeltumaton, Jeesuksen Markus 1:1-13
nimessä. Aamen.
3. Mooseksen kirja
10

Lisäopiskelua varten:
Luukas 6:45; Filemon 1:6; Sananlaskut 18:21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Elämä Uskossa
Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen;
sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa,
että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä
etsivät (Heprealaiskirje 11:6).

J

okaisella kristityllä on uskoa. Raamattu sanoo:
”Sillä sen armon kautta, mikä minulle on
annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella
itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella
kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä
Jumala on kullekin suonut” (Roomalaiskirje 12:3).
”Teille jokaiselle” tarkoittaa jokaista meistä, jotka
olemme Jumalan perheväkeä; Jumala on antanut meille
”uskonmäärän”, eikä pelkästään joku epämääräinen
määrä uskoa. Tämä tarkoittaa, että jokainen meistä sai
saman uskonmäärän, kun saimme pelastuksen.
Jos kristitty kuitenkin sanoisi: ”Elämäni on yhtä ylös
ja alas heilahtelua, sillä minulla ei oikeastaan ole uskoa.”
Tämä ei ole totta, sillä ilman uskoa on mahdotonta
ottaa vastaan pelastus. Kun kuulit evankeliumin, se
tuli pakkauksena, joka sisältää myös uskon, ja kun
sinä toimit sen mukaan ja otit vastaan pelastuksen,
usko annettiin sinun henkeesi, jotta hyödyntäisit sitä
läpi koko kristityn vaelluksesi. Käyttämällä uskoa se
vahvistuu sinussa, ja kuulemalla lisää Jumalan Sanaa,
uskosi lisääntyy.
finnish

Opetuksissaan ja vertauskuvissaan Herra Jeesus
paljasti meille, että usko on elämäntapa; se ei ole
mitään kerran tai pari käytettävää, vaan usko on
annettu joka aikaiseen käyttöön. Sen vuoksi paras tapa
kehittää uskoa elämäntapana on, kun saat täydellisen
käsityksen Hänen sanomasta. Jeesus sanoi esimerkiksi
Markus 9:23: ”Jos voit!’ Kaikki on mahdollista
sille, joka uskoo”. Hän ei sanonut niin olevan vain
tietyn ajankohtaisen haasteen kohdalla. Hän halusi
sinun saavan sellaisen mielenlaadun, että kaikki on
mahdollista; voi tehdä mitä hyvänsä ja saavuttaa mitä
tahansa!
Omista ajattelutapa, jossa on pelkkiä
mahdollisuuksia ja voittoja. Tuo visio, idea, tavoite
tai unelma on mahdollinen! Pidä mielesi kiinnitettynä
Sanaan; anna uskollesi polttoainetta ja ota tarvittava
askel. Sinä olet uskon ihminen, ja kaikki on sinulle
mahdollista. Halleluja!

Rukous

Jumalan kaltainen usko on
viritetty palavaksi hengessäni
jo nyt! Elämäni on loppumaton
ihmeiden virta, sillä minä elän
Sanassa ja Sanan kautta ja
vallitsen olosuhteita ja olen aina
voittoisa. Mikään ei ole minulle
mahdotonta, sillä minun uskoni
on se, joka voittaa maailman.
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 12:49-59
Tuomarien kirja
10-11
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 1:14-28
3. Mooseksen
kirja 11

Lisäopiskelua varten:
Matteus 21:21; 2 Korinttolaiskirje 5:7; Heprealaiskirje 11:1-3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Olet Voittaja Kristuksessa
Jeesuksessa
Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa
niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden,
jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut
(Roomalaiskirje 8:28).

Y

hdenkään kristityn ei pitäisi olla olosuhteiden
uhri. Se, että menetit työpaikkasi, liiketoimintasi
ja kaikki, mitä kerran omistit, ei pitäisi tehdä sinusta
uhria. Se, että menit kauheiden koettelemusten läpi,
kun vanhempasi hylkäsivät sinut sinun nuoruudessasi,
ei kelpaa verukkeeksi sille, että eläisit kuin uhri. Kohtaa
elämän olosuhteet pää pystyssä, voittajan hymy
huulillasi ja kuninkaan asenteella, sillä Hän, joka on
sinussa, on suurempi kuin kaikki maailman ongelmat.
Jumalan Sana, joka on Hengen laki, on lähetetty
levittämään vaikutustaan. Se sanoo: ”Mutta me
tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden
parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen
aivoituksensa mukaan ovat kutsutut (Roomalaiskirje
8:28). Tätä ei ole osoitettu kaikille maailmassa, vaan
heille, jotka rakastavat Jumalaa – uusille luomuksille
– siis heille, joiden parhaaksi tämä vaikuttaa. Elämän
kaikki asiat on ohjelmoitu toimimaan sinun eduksesi.
Koko maailmassa ei yksinkertaisesti ole mitään sellaista,
mikä voisi koitua sinulle vahingoksi.
Kristityn voi kukistaa ainoastaan hänen omat
finnish

valintansa, suostumuksensa tai tietämättömyytensä.
Jumala sanoi: vailla taitoa (ymmärrystä) minun kansani
tuhoutuu. Jumala on siunannut meitä jopa omien
virheittemme ja erheittemme keskellä. Hän ei syytä
meitä. Hänellä on aina tarjolla ulospääsy. Hänessä
viisaus henkilöityi. Kun olet joutunut ahdinkoon, vaikka
aivan omasta syystäsi, voit keskellä ahdinkoasi sanoa
nöyrästi: ”Herra, miten me tästä selviäisimme?” ”Mitä
tässä on tehtävissä?” Ja ota vastaan rakkaudessa Hänen
opastustaan.
Hän vastaa sinulle pikemmin kuin osaat
kuvitellakaan. Hänen rakkautensa meitä kohtaan saa
Hänet toimimaan sillä tavalla meidän kanssamme.
Senpä vuoksi tapahtui mitä tahansa sinulle tai sinun
kanssasi, kieltäydy olemasta uhri tai pelossa; sinä olet
voittaja Kristuksessa Jeesuksessa. Elä sen mukaan.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua pyhistä
kirjoituksista saamastani
lohdutuksesta. Olen elämässäni
voittaja. Kaikki yhdessä vaikuttaa
minun parhaakseni, sillä minä
rakastan Sinua ja minut on
kutsuttu Sinun tarkoituksesi
mukaisesti. Kohtaan elämän
olosuhteet pää pystyssä, hymyillen
voittajan tavoin ja tietäen, ettei
mikään voi vastustaa minua
onnistuneesti, sillä Hän, joka on
suurempi, elää minussa! Hänen
viisautensa vaikuttaa minussa
niin, että kykenen tietämään,
mikä kulloinkin on tehtävä,
Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Olemme Hänen Kumppaneitaan
Toisten Pelastamisessa
Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa
suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee
parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä
yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta
tarvitse (Luukas 15:7).

M

onet ihmiset kiinnittävät elämässä huomiota
seikkoihin, jotka eivät ole kovinkaan tärkeitä.
He pyrkivät kaikin keinoin kuuluisuuteen ja hankkimaan
ihmisten tunnustusta, mutta nämä eivät ole niitä asioita,
mitä Jumala haluaa. Kun kerran seisot Mestarin edessä,
ei Hän kysele sinulta, millaisia kunnianosoituksia olet
saanut ihmisiltä tai millaisia rikkauksia ole saanut
kokoon maan päällä. Sen sijaan Hän on kiinnostunut
siitä, miten olet toiminut evankeliumin asialla sielujen
pelastamisessa. Avausjakeestamme käy selvästi ilmi,
mitä Jumala tahtoo; Hän tahtoo sinun rakastavan
itseään ja elävän Hänelle Hänen kumppaninaan
sielujen voittamisessa.
Danielin kirja 12:3 sanoo: ”Ja taidolliset [viisaat]
loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka
monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet,
aina ja iankaikkisesti.” Herralle eläminen ja Hänen
kumppanuutensa sielujen voittamisessa on korkein
kutsumus ja kunnia! Tulet kokemaan maksimaalista
täyttymystä ja iloa, kun sinun sydämen intosi, halusi ja
nautintosi perustuu Kristukseen ja sinun pyrkimyksenäsi
on Hänen vanhurskautensa vahvistaminen ihmisten
sydämissä.
Jokainen sielu maan päällä on Jumalalle arvokas.
finnish

Hän sovitti kaikki ihmiset Poikansa Jeesuksen kalliilla
verellä. Siitä syystä, kun yksi syntinen tekee parannuksen,
taivaassa iloitaan. Siksi meidän vastuullamme on viedä
Hänen evankeliuminsa maailman ääriin saakka; sielujen
pelastuksen pitäisi olla meidän intohimomme.
Laadi itsellesi oma sielujen voittamisen toimintatapa
toteuttaaksesi se tämän Pääsiäisen aikana. Jeesuksen
kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus on sovittanut
jopa pahimman syntisen Jumalan kanssa. Se on saanut
aikaan sen, että ihmisistä voi tulla Jumalan lapsia. Mutta
moni ihminen tässä maailmassa ei vielä tiedä sitä;
meidän tehtävämme on julistaa heille tätä tosiasiaa.
Tee sielujen voittamisesta ykkösasia kaiken keskellä.
Sananlaskut 11:30 sanoo: ”Vanhurskaan hedelmä
on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.” Me olemme
noita viisaita, jotka Jumala on lähettänyt loistamaan
evankeliumin kirkkautta ja johdattamaan ihmisiä pois
pimeydestä Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen.
Olemme Hänen kumppaneitaan sielujen voittamisessa.
Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua siitä
kunniasta, että olet tehnyt minut
kumppaniksesi toisten ihmisten
voittamiseen. Ymmärrän
tarkoitukseni täällä maan päällä:
olen Sinun valonasi, sovituksen
viran hoitajana, osoittamassa
ihmisille armon suuntaa, että he
vastaanottavat pelastuksen. Sinä
olet tehnyt minusta kirkkautesi ja
vanhurskautesi levittäjän. Kiitos
tästä korkeasta kutsumuksesta,
Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Ravitse Itseäsi Oikealla Tiedolla
Kirjoitettu on: ‘Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,
vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee’
(Matteus 4:4).

N

ykymaailmassa ihmiset ovat yhä tarkempia
ruoan suhteen. Toiset ihmiset syövät
oikeanlaista ruokaa pysyäkseen terveinä, mutta jotkut
ovat riskeeranneet terveytensä syömällä kaikenlaista
väärää ruokaa. Samoin on laita hengellisten asioiden
kanssa. Kristittynä sinun täytyy ravita itseäsi oikealla
tiedolla. Sinun täytyy ravita uskoasi Jumalan Sanalla.
Jotkut kristityt ravitsevat enemmän pelkojaan kuin
uskoaan. Ravitset pelkojasi, kun kiinnität mielesi
väärään tai myrkylliseen tietoon.
Ihmisen hengen ruoka on Jumalan Sana. Jeesus
sanoi: ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan
jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee”
(Matteus 4:4). Jumalan Sana saa ihmisen hengen
eläväksi - uskon, toivon ja rakkauden kannattelemaksi
– kun taas epäterveet sanat myrkyttävät ja tuhoavat
ihmisen hengen. Sellainen negatiivinen tieto, joka on
vahingollista ihmisen hengelle, pääsee vaikuttamaan,
kun suuntaamme mielemme vääriin asioihin.
Väärän tiedon omaksumisen vaikutukset eivät
ehkä paljastu kristityn kohdalla yhdessä yössä, mutta
ajan oloon hänen hengellinen tilansa käy vähä
finnish

vähältä heikommaksi. Ennen pitkää hän ei olekaan
enää hengessä palava kuten aiemmin. Silloin hänen
elämänsä alkaa kaikkinensa kääntyä pois Jumalan
antamasta alkuperäisestä suunnitelmasta.
Anna arvoa oikealle tiedolle. Vahvista ja anna
tarmoa hengellesi Jumalan Sanasta, jotta menestyt.
Elämänvoimat asustavat sinun hengessäsi; kun ravitset
henkeäsi Sanalla, tulet kykeneväksi saamaan aikaan
kaikenlaisia haluamiasi hyviä tekoja. Jeesus sanoi:
”Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää,
ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa”
(Matteus 12:35).

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua
mahdollisuudesta kuunnella ja
vastaanottaa Sinun Sanaasi, sillä
se saa aikaan muutosta omassa
elämässäni. Sydämeni haluaa
sinun Sanaasi yhä enemmän, ja
Sanasi on tehnyt minusta viisaan
ja erinomaisen Sanasi kautta
tänään, Jeesuksen nimessä.
Aamen.
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Kirkastettu Kuten Jeesus
Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä
olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on,
sellaisia mekin olemme tässä maailmassa
(1. Johanneksen kirje 4:17).

J

eesus Kristus on Isän kirkkauden säteily ja Hänen
olemuksensa kuva (Heprealaiskirje 1:3). Ja juuri
sellaisiksi Hän teki myös meidät; me olemme Hänen
kirkkautensa säteily, sillä sellainen kuin Hän on – Isän
kirkkaus – sellaisia mekin olemme tässä maailmassa
(1. Johanneksen kirje 4:17). Jeesus sanoi: ”Ja sen
kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen
antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me
olemme yhtä” (Johannes 17:22). Tämä on erityisen
mahtavaa. Kunpa vain eläisit tästä tietoisena joka
päivä!
2. Korinttolaiskirje 3:18 avaa asiaa enemmän. Se
antaa ymmärtää, että Jumalan Sana on peili: ”Mutta
me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin
kuin muuttaa Herra, joka on Henki.” Peili heijastaa
sitä, mitä sen edessä on. Jos seisot peilin edessä, näet
oman peilikuvasi. Jumalan Sana on peili, ja se kuva,
jota se heijastaa sinusta käytetään ilmaisua ”Jumalan
kirkkaus”; sellainen sinä todellisuudessa olet!
Esimerkiksi, kun luemme Johanneksen
evankeliumista 17:22, siinä Jumala pitelee peiliään, josta
voit nähdä olevasi osallinen Hänen kirkkaudestaan.
finnish

Sinut on kirkastettu kuten Jeesus. Kun Jeesus vaelsi
täällä maan päällä, Hänen vaelluksensa oli täynnä
kirkkautta. Hän toi elämällään ilmi Jumalan kirkkautta.
Hän käveli veden päällä, puhui tuulelle ja aalloille,
avasi kuurot korvat, avasi sokeat silmät, paransi
halvaantuneet jalat, asetti ennalleen vammautuneet
raajat, ja herätti jopa kuolleita. Sisimmässämme meillä
on sama kyky, sillä sama Pyhä Henki, joka oli Jeesuksen
voimana ja olemuksessa, vaikuttaa nyt meissä.
Tämä on siirtänyt sinut tehokkaasti pois tavallisten
ihmisten ryhmästä; sinä olet Jumalan kaltaisten
joukkoa. Sinä olet Jumalan vanhurskauden, rakkauden,
viisauden, armon ja suosion levittäjä. Jumala valitsi
sinut olemaan yksi niistä, jotka tuovat esiin Hänen
ylistystään ja ilmentävät Hänen kunniaansa täällä maan
päällä: ”Mutta te olette “valittu suku, kuninkaallinen
papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne
sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valkeuteensa” (1. Pietarin kirje 2:9).

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua
kirkkaudestasi omassa elämässäni.
Vakuutan, että elämäni on Sinun
viisautesi ja armosi ilmentymistä,
ja Sinun vanhurskautesi tulee
minussa esiin ja silminnähtäväksi.
Olet tehnyt minusta valon
pimeään maailmaan, ja valoni
loistaa kaikkialla. Vaikutan
omaan elämänpiiriini Sinun
vanhurskaudellasi, viisaudellasi ja
rakkaudellasi nyt ja aina, Jeesuksen
nimessä. Aamen.
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Se Ei Ollut Turhaa
Koska hänen jumalallinen voimansa on
lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja
jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään, (2 Pietari 1:3).

K

ristitty on hedelmä Kristuksen kärsimyksestä.
Raamattu puhuu Kristuksen kärsimyksistä
ja sitä seuraavasta kirkkaudesta (1 Pietari 1:11). Me
olemme tämä kirkkaus. Me olemme Hänen ilonsa ja
Hänen palkintonsa. Me olemme se kirkkaus, minkä
Hän näki ja joka sai Hänet kestämään ristin kärsimykset,
häpeän ja halveksunnan (Heprealaiskirje 12:2).
Kristitylle kärsiminen on täysin tarpeetonta,
koska Jeesus maksoi jo hinnan siitä, että sinä saat
elää loistokasta elämää. Kaikki mitä vaaditaan
menestykseen on jo täytetty. Hän kuoli, jotta sinä
voit elää kunniakasta, arvollista ja erinomaista
elämää. Kaikkein kauneinta tässä on se, että kaikki ei
loppunutkaan Hänen kuolemaansa ja hautaamiseensa.
Hän nousi voitokkaasti takaisin elämään kolmantena
päivänä. Sen vuoksi me juhlimme pääsiäistä. Aivan
kuten kuolema ei voinut pitää Häntä kahleissa, mikään
ei voi myöskään pitää sinua kahleissa tänään. Jos et
pystynyt kävelemään, nouse ylös ja kävele! Kävele ulos
siitä sairaudesta, sillä kirkkaus on tullut!
finnish

Tämä on Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi. Hän
on tuonut meille voiton, menestyksen, terveyden ja
vaurauden. Usko ja ota vastaan tämä totuus.

Rukous

Rakas Isä, kiitokset sinulle tästä
yliluonnollisten siunausten
elämästä, joka minulla on Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksessa.
Elän nyt kirkkauden ja kunnian
elämää. Hallitsen ja vallitsen
kuninkaana, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.
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Sinulla on rauha Hänessä
Joka asuu Korkeimman piilopaikassa, pysyy
suojassa Kaikkivaltiaan varjossa
(Psalmi 91:1 vapaakäännös KJ).

L

uukas 21:25-26, Jeesus sanoi, viimeisinä aikoina
kansakunnissa tulee olemaan hämmennystä,
ihmisten sydämet lamaantuvat pelosta. Me elämme
aikaa, jossa on niin paljon pelkoa. Kauhua on kaikkialla.
On niin paljon pimeyttä, pahuutta ja vaaroja. Kaikesta
tästä huolimatta, Mestarin sanat ovat syvällisiä ja
lohduttavia, Johannes 16:33. Hän sanoi, “Tämän minä
olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha.
Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella
mielellä: minä olen voittanut maailman.”
Huomaa ilmaisu, “että teillä olisi minussa rauha…”
Tämä tarkoittaa ettei tämän päivän maailman
pimeyden, pahuuden ja kauhun määrällä ole väliä;
Kristuksessa sinulla on voima yli jokaisen kriisin. Sinun
ei tarvitse välittää vihollisesta, eikä siitä mitä hän tahtoo
ja voi tehdä, vastustajalla ei ole merkitystä! Sinä olet
Kristuksessa, siksi olet koskematon.
Kristuksessa oleminen on kotona ja turvallisuudessa
olemista. Kristus on persoona ja Hän on myös paikka
– meidän paikkamme Jumalassa. Ollessasi uudesti
syntynyt, sinä olet tullut Kristukseen. 2 Korinttolaiskirje
5:17 sanoo, “…jos joku on Kristuksessa…”. Se on sinun
finnish

paikkasi! Sinä elät Kristuksessa, se on sinun ympäristösi.
Joten kun sanot, “Olen Kristuksessa,” se tarkoittaa
että olet turvassa. Olet Korkeimman piilopaikassa,
pysytellen suojassa Kaikkivaltiaan varjossa (Psalmi
91:1).
Ei väliä mitä tapahtuu, huolimatta kaikesta
vihollisen keksimästä terrorismista tai pahuudesta,
sinun rauha ja turvallisuus ovat turvatut; kieltäydy
pelkäämästä. Daavid sanoi, “Vaikka minä vaeltaisin
pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi
minua lohduttavat” (Psalmi 23:4). Psalmi 91:7 julistaa,
“Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen
tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu”; miksi?
Koska sinä olet turvassa ja suojassa Hänessä. Omaa
tämä tietoisuus kaikenaikaa.

Tunnustus

Elämäni on kätkettynä Kristuksen
kanssa Jumalassa. Siksi elän
täydellisessä turvallisuudessa,
suojassa, rauhassa ja
vanhurskaudessa. Olen
Kristuksessa suojattuna kaikelta
vastustukselta sekä pahojen ja
järjettömien ihmisten toiminnalta.
Riippumatta kaikesta vihollisen
pelkurimaisesta manipuloinnista,
julistan kulkevani voitokkaasti
herruudessa, rauhassa ja
menestyksessä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 16
1 Samuelin kirja
1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 3:1-7
3. Mooseksen
kirja 17

Lisäopiskelua varten:
Psalmi 91: Kolossalaiskirje 3:3-4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

tiistai

18
Sillä Mitä Sinä Näet On Merkitystä
Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille
antanut, että meitä kutsutaan Jumalan pojiksi,
joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne
meitä, sillä se ei tunne häntä (1 Johannes 3:1).

A

vausjakeemme alkaa sanalla “Katsokaa,” mikä
tarkoittaa, “Nähkää!” Samaa sanaa käytetään
2 Korinttolaiskirje 5:17, siinä sanotaan, “Siis, jos joku
on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä
on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.”
Nyt kun olet Kristuksessa, sinun tulee “nähdä,” että
kaikki on tullut uudeksi. Jos tämä ei ole se mitä näet,
se tarkoittaa sinun katsovan vääriin asioihin. Sinun
ei pitäisi nähdä vanhaa, heikkoa, sairasta, köyhää ja
kamppailevaa “sinua”; tätä persoonaa ei ole enää
olemassa. Sinun tulee nähdä itsesi nyt erilailla.
Sana “nähdä” on samankaltainen Vanhassa
Testamentissa käytetyn Hepreankielen sanan
“chazah” kanssa. Se tarkoittaa näkemistä hengellisestä
näkökulmasta, näkemistä hengen silmillä. Hän
haluaa sinun “näkevän”, että sinä olet vanhurskas,
menestyksekäs ja luja. Näe, että Jumala on tuhlaillut
ylenpalttisesti rakkauttaan sinuun ja hyväksynyt sinut.
Näe, että Hän on valloittanut maailman sinua varten
ja antanut sinulle rauhan. Hän sanoi Johannes 14:27,
“Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä
annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma
finnish

antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen
älköönkä peljätkö” (Johannes 14:27).
Ei ihme, että Apostoli Paavali kirjoittaa Hengen
johdattamana, Filippiläiskirje 4:6-7, “Älkää mistään
murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle
tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea
ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne
ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Hän on jo
tehnyt sinun elämäsi loistokkaaksi; näe ja vaella sen
valossa, kuka sinä olet Hänessä ja kaikessa siinä mitä
Hän on antanut ja tehnyt puolestasi.
Jumalan Sana on todellinen valo. Tässä
valaistuksessa näet, että sinä olet Jumalan parasta;
Hänen kirkkautensa säteily ja Hänen vanhurskautensa
ilmentymä. Näe, että Hän on kanssasi ja sinussa
kaikkialla mihin sitten menetkin; rakastaakseen,
johdattaakseen ja ohjatakseen sinua voitokkaasti läpi
elämäsi.

Tunnustus

Jumalan kirkkaus on minun
elämässäni. Hän on tehnyt minusta
voimakkaan, rohkean ja lujan. Hän
on minun vanhurskauteni. Hän
on tehnyt minusta erinomaisen
kaikessa! Olen voitokas aina
Sanassa ja Pyhässä Hengessä.
Riemuitsen, sillä Kristuksessa
näen pelastukseni, eheyteni,
katoamattomuuteni, ylennykseni
ja voittoni. Siunattu olkoon
Jumala!
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Me Vaellamme Vanhurskaudessa
Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa
Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi
Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja
lunastukseksi (1 Korinttolaiskirje 1:30).

K

ristillisyys on vaeltamista vanhurskaudessa.
Mitä on vanhurskaus? Se on Jumalan
luonto sinussa, aikaansaaden Jumalan oikeellisuutta:
kykeneväisyyttä tehdä oikein ja täyttää Isän tahto.
Jumala on aina oikeassa; se on Hänen luontonsa olla
oikeassa. Tämä oikeellisuuden luonto tekee työtään
meissä. Joten meidän Valtakunnassamme, me teemme
oikeamielisesti; me vaellamme vanhurskaudessa
ja teemme vanhurskauden töitä. Me tuomme ilmi
Jumalan hyvyyttä tähän maailmaan.
Tästä samasta syystä fariseuksilla ja saddukeuksilla
oli ongelma Jeesuksen tekemien hyvien töiden
suhteen, he ymmärsivät Hänet väärin. Jos esimerkiksi
sinun työpaikallasi, sinä teit vaikkapa jotain, josta
oletit ansaitsevasi kehuja, mutta sen sijaan saitkin vain
nuhteita hyvästä työstäsi, niin älä tunne oloasi huonoksi
tämän takia. Jatka vain Jumala-luonnon ilmaisemista
sinussa.
Se seikka, että sinä tahdot tehdä oikein, ei vielä
tarkoita, että kaikki tulisivat pitämään sinusta. Saattaa
olla myös niitä, jotka vastustavat sinua ja yrittävät
finnish

saada sinut tekemään kompromisseja. He saattavat
jopa nimitellä sinua pahaksi hyvistä töistäsi huolimatta,
mutta säilytä vaan malttisi. Kieltäydy muuttumasta.
Sinä olet suurempi kuin vastustajasi, panettelijasi
ja vainoajasi. Pysy Sanassa ja harjoita kristillisyyttä
välittämättä kritiikistä.

Rukous

Minä olen Jumalan vanhurskaus
Kristuksessa Jeesuksessa,
elinikäinen voittaja, varustettuna
armolla hallitsemaan ja
vallitsemaan olosuhteiden yli.
Elän elämääni Jumalan kunniaksi.
Vaellan vanhurskaudessa ja
täytän Jumalan täydellisen
tahdon elämässäni tänään
ja aina, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 17:20-18:1-14

1 Samuelin kirja
8-10
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 3:20-35
3. Mooseksen
kirja 19

Lisäopiskelua varten:
Jesaja 54:17; Roomalaiskirje 5:17
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Pahan Päivän Voittaminen
Olkaa raittiit, olkaa varuillanne. Teidän
vastustajanne, perkele, käyskentelee ympäriinsä
niinkuin karjuva leijoja, etsien, kenet hän saisi
niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen,
että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin
maailmassa kestää (1 Pietari 5:8-9 vapaakäännös
KJ).

E

fesolaiskirje 6:13 sanoo, “Ottakaa siis yllenne
Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette
pahan päivän tullen tekemään vastarintaa…” Pahana
päivänä koko helvetti riehuu sinua vastaan; silloin
lääkäri ilmoittaa yhtäkkiä sinun kropassasi olevan
jotain vikaa! Pahana päivänä vastoinkäymiset nousevat
yllättäen työpaikallasi. Paha päivä on kriisien päivää
kuvaava ilmaisu.
Tämän vuoksi on niin tärkeää, että opit Kristittynä
Jumalan Sanaa rauhallisina päivinä, jotta se on jo
sisälläsi. Ja näin ollen kriisi-päivien tullessa, sinä pysyt
pelottomana. Koska kriisien päivänä ainoastaan se,
mikä on jo sinun sisälläsi, kantaa sinut kriisien yli.
Kolossalaiskirje 3:16 sanoo, “Runsaasti asukoon
teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen
toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä
ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle
sydämissänne.”
Jotkut odottavat kunnes ongelmat yllättävät
ja sitten he alkavat rukoilla ja yrittämään uskonsa
finnish

aktivointia, ei: usko ja epätoivo ovat kaksi eri asiaa.
Tällaiset ihmiset ovat vain epätoivoisina lyömässä
paniikki-nappulaa. He eivät kasvaneet uskossaan silloin
kun olisi pitänyt, siksi he panikoivat vastoinkäymisten
päivänä. Usko on ihmisen hengen vastakaikua Jumalan
Sanaan. Se ei ole jotain mitä puristat mielestäsi; se tulee
hengestäsi. Sen vuoksi sinun täytyy jatkuvasti kyllästää
henkeäsi Jumalan Sananalla.
Jumala tahtoo meidän voittavan aina; Hän loi
meidät voittajiksi. Hän antoi meille hallintavallan yli
olosuhteiden. Sen sijaan, että lamaantuisit pelosta
kohdatessasi kamalia tilanteita, käytä uskoasi ja harjoita
auktoriteettiasi Kristuksessa. Meillä on jotain mitä me
voimme käyttää. Meillä on auktoriteetti Jeesuksen
Nimessä. Sinä voit käyttää tätä Nimeä jokaista demonia
vastaan. Voit käyttää sitä parantamaan työtäsi, talouttasi,
terveyttäsi, perhettäsi – aivan kaikkea elämässäsi! Sinä
voit voittaa joka päivä toimiessasi Jumalan Sanassa.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, kiitän
sinua Sanasi kyvystä tuottaa
tuloksia elämässäni. Olen kaikissa
asioissa voittajana, koska sinun
Sanasi on talletettanut minuun
kyvyn tehdä mahdottomia
asioita. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 18:15-43
1 Samuelin kirja
11-13
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 4:1-12
3. Mooseksen
kirja 20

Lisäopiskelua varten:
Joosua 1:8; Efesolaiskirje 6:10-17
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Hän on tuonut minut “Avaraan
Paikkaan”
Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti
minut, sillä hän oli mielistynyt minuun
(Psalmi 18:19).

“A

vara paikka” tarkoittaa vaurauden paikkaa;
ollessasi uudesti syntynyt olet Aabrahamin
siementä ja Kristuksen kanssaperillinen. Kaikessa
valtavuudessaan tämä tarkoittaa koko maailman
kuuluvan sinulle. Se on jo liian myöhäistä sinulle
olla köyhä tai tulla määritellyksi köyhänä. Sinä
voit olla köyhä ainoastaan omasta valinnastasi tai
välinpitämättömyydestäsi, koska Jumala on jo tuonut
sinut pois köyhyydestä vaurauden paikallesi.
2 Korinttolaiskirje 8:9 sanoo, “Sillä te tunnette
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että
hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi,
että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.” Huomaa,
että siinä ei sanota, “…jotta te voisitte rukoilla tulevanne
rikkaiksi,” ei, Hän on jo tehnyt sen. Kristuksessa
Jeesuksessa sinut on jo tehty rikkaaksi. Ei mikään ihme,
että Pyhä Henki kirjoitti seurakunnalle Paavalin kautta
julistaen, “…kaikki on teidän.” Kieltäydy ajattelemasta
pienesti tai näkemästä itseäsi pienenä; sinä omistat
tämän maailman.
Toinen kaunis puoli tästä on se, että kaikki mikä
kuuluu sinulle on täydellistä; sinun osuutesi on hyvä
osuus. Psalmin kirjoittaja sanoi Psalmissa 16:6: “Arpa
finnish

lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun
perintöosani.” Kaikki mikä kuuluu sinulle on ihanaa;
arpasi on hyvä. Jotkut Kristityt eivät ymmärrä tätä,
joten he kadehtivat toisia ja himoitsevat sitä mitä
toisilla on. Tähän ei ole mitään tarvetta. Sinulla on
“kaunis perintöosa”, katoamaton perintö, jossa on
sinun nimesi.
Tunnista ja tunnusta tämä totuus sinusta itsestäsi
ja vaella sen valossa. Jumala on antanut sinulle kaiken
mikä kuuluu elämään ja jumalallisuuteen (2 Pietarin
kirje 1:3), kaikki on sinun hengessäsi. Sen vuoksi älä
tunne puutetta, rajoituksia tai asemaasi epäedulliseksi.
Mitä tahansa etsitkin, oli se sitten hengellistä tai
materiaalista, vedä se esiin sisältäsi, sillä sinun
hengestäsi lähtee elämä (Sananlaskut 4:23).

Rukous

Rakas Isä, kiitos sinulle, että
olet siunannut minua kaikilla
hengellisillä siunauksilla
taivaallisissa, Kristuksessa
Jeesuksessa, arpani on hyvä.
Tunnistan ja kuljen sinun
siunaustesi täyteydessä omassa
elämässäni. Olen Aabrahamin
siementä, Kristuksen
kanssaperillinen, maailma kuuluu
minulle. Minulta ei puutu mitään,
koska sinä olet armollisesti
myöntänyt minulle jo kaiken mitä
tarvitaan todelliseen elämään
ja jumalallisuuteen, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 19:1-27
1 Samuelin kirja
14-15
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 4:13-20
3. Mooseksen
kirja 21

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 8:17; Psalmi 16:5-6; Kirje Filemonille 1:6 (ASV)
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Me olemme Hänen Valonsa
pimeässä maailmassa
Katso liittoasi. Sillä maan pimennot ovat väkivallan
pesiä täynnä. Älä salli sorretun kääntyä häväistynä
takaisin. Kurja ja köyhä saakoot ylistää sinun
nimeäsi (Psalmi 74:20-21).

H

epreankielinen sana “maan” ylemmässä
kirjoituksessa viittaa myös maailmaan ja
kansakuntiin. Maan tai kansakuntien pimennot ovat
paikkoja, joissa julmuus ja pahuus ovat löytäneet
otollisen maaperän sikiämiseen. Mikä viittaa
vahingollisiin ja pahantahtoisiin maihin ja ympäristöihin;
paikkoihin joita hallitsee pimeyden kätyrit ja pahuuden
voimat.
Näiltä pimeiltä alueilta kantautuviin huutoihin,
Jumalan ensimmäinen vastaus on Hänen Sanansa. Hän
lähetti Sanansa Jeesuksen persoonassa. Psalmi 107:20
sanoo, “Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja
pelasti heidät haudasta.” Johannes 1:14 kertoo Sanan
tulleen lihaksi ja asuneen meidän keskellämme. Jumalan
ratkaisu oli pakattu ihmiseen, Kristukseen Jeesukseen,
joka tuli Pelastajaksi ja maailman Valoksi. Hänen
ristiinnaulitsemisen, hautaamisen ja ylösnousemuksen
jälkeen Hän nousi taivaaseen samalla lähettäen meidät,
seurakunnan, jatkamaan Hänen aloittamaansa työtä.
Jesaja 53:10 “…hän saa nähdä siemenensä,
hän saa elää kauan ja Herran ilo menestyy hänen
käsissään” (vapaakäännös KJ). Me olemme Hänen
siementään ja meidän kautta Hän parantaa, vapauttaa
ja pelastaa tänään. Me olemme Hänen valonsa
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pimeässä maailmassa. Kun Jeesus tuli, Hän sanoi,
“Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua,
ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo”
(Johannes 8:12, -92 käännös). Sitten Matteus 5:14, Hän
sanoi meihin viitaten, “Te olette maailman valo… “
Maan pimennot saattavat ehkä olla täytettyinä
julmuuden ja väkivallan pesillä, mutta sinä olet se, jonka
pitää tehdä asialle jotain. Sinä olet ratkaisu maailman
pimeyteen. Ei ihme, että Hän sanoo, “Niin loistakoon
teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät
teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne,
joka on taivaissa” (Matteus 5:16).
Hyvät työt ovat Kristuksen työtä pelastuksessa,
parantamisessa ja vapauttamisessa. Kun me kaikki
huolehdimme omilla aluiellamme näistä hyvistä töistä,
tullessamme kontaktiin pahan, pimeyden, julmuuden
ja jumalattomuuden kanssa, ne joutuvat vetäytymään
ja Jumalan valo saa täyttää maamme.

Rukous

Minä olen mailman valo ja
valoni loistaa aina kirkaana.
Minä tuon rauhaa, harmoniaa,
vapautusta ja vanhurskautta
ihmisten elämiin kaikkialla,
koska olen Jeesuksen Kristuksen
siementä, Hänen partnerinsa
sielujen voittamisessa. Pyhän
Hengen avustuksella käännän
miehet ja naiset pimeydestä
valoon ja näin ollen tulemaan
osanottajiksi Jumalan armoon ja
rakkauteen, Jeesuksen Nimessä.
Aamen!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 19:28-48
1 Samuelin kirja
16-17
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 4:21-29
3. Mooseksen
kirja 22

Lisäopiskelua varten:
Filippiläiskirje 2:15; Matteus 5:14-16
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Voitonhuuto
Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa
Jumalalle voitonhuuto (Psalmi 47:1).

A

vausjakeessamme puhutaan voiton huudosta.
Jotkut ihmiset huutavat pelosta, mutta
Kristillisyydessä me huudamme voitosta. Me huudamme
Herralle voitonhuutoa. Aivan kuten Israelin lapset
huusivat Jerikon valloituksessa. Matkalla Luvattuun
Maahan, he saapuivat Jerikoon, mutta koko kaupunki
oli suljettu paksuilla ja valtavilla muureilla (Joosua
6:1).
Herra antoi siitä huolimatta Joosualle strategiaksi
Jerikon valloittamisen. Se oli “huuto strategia”: “Ja kun
pitkä oinaansarven puhallus kuuluu, kun kuulette
pasunan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan
sotahuudon; silloin kaupungin muuri kukistuu siihen
paikkaansa, ja kansa voi rynnätä sinne ylös, kukin
suoraan eteensä” (Joosua 6:2-5). Kun kansa teki Herran
ohjeiden mukaisesti, muurit murtuivat alas maantasalle
(Joosua 6:20).
Jotkut ihmiset eivät ymmärrä sitä, kun me
huudamme; se on hengellistä. Raamattu kertoo
meille Jeesuksesta, että Hän “on tuleva alas taivaasta
käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan
kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;”
(1 Tessalonikalaiskirje 4:16). Se on samankaltainen
finnish

huuto, minkä Hän huusi haudassa olleelle Lasarukselle.
Raamattu sanoo Hän huutaneen kovalla äänellä,
“Lasarus, tule ulos!” (Johannes 11:43).
Lasarus oli ollut kuolleena ja haudattuna jo neljä
päivää mädäntymässä haudassaan, mutta tuli elävänä
ulos haudastaan! Kun me huudamme voitonhuudon
vihollinen hämmentyy ja kuolleet palaavat takaisin
elämään. Jotkut ihmiset huutavat ainoastaan pelosta
ja se on väärä huuto: meillä on voitonhuuto. Me
huudamme taistelun edessä, haasteiden edessä; siksi
kävelemme niiden ylitse kohdatessamme niitä.
Ei ole voittoa ilman huutoa. Kun kohtaat vaikeuksia,
huuda, mutta ei ärtymyksestä vaan voitoksesi.
Silloinkin, kun et ole onnellinen, huuda! Jopa juuri nyt,
huuda äänekäs voitonhuuto; se on uskon teko. Huuda
ja julista voittoasi. Tulevaisuutesi voi riippua huutosi
varassa, joten älä ole hiljaa, vaan huuda voittosi.

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua tänään
henkeeni saamistani Sanasi
ilmestyksistä. Kuljen aina ja
kaikkialla voitokkaasti Pyhän
Hengen voimassa ja iloinen
voitonhuuto pysyy ikuisesti
huulillani, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 20:1-19
1 Samuelin kirja
18-19
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 4:30-41
3. Mooseksen
kirja 23

Lisäopiskelua varten:
Joosua 6:16; 1 Samuelin kirja 4:5; Psalmi 5:11
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Käännä Valo Itseesi
Mutta jos me valossa vaellamme, niinkuin hän
on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme,
ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri
puhdistaa meidät kaikesta synnistä
(1 Johannes 1:7 vapaakäännös KJ).

J

umalan Sana on valo. Valo tarkentaa, kuvailee
ja tekee näkyväksi. Jos sammutat valot
huoneesta, et voi enää nähdä huoneessa olevia esineitä
luonnollisilla silmilläsi. Koska silmäsi edellyttävät valoa
nähdäkseen. Ihan samalla tavoin sinun hengelliset
silmäsi tarvitsevat Jumalan Sanan valoa nähdäkseen
hengen maailmaan.
Kun laitat Jumalan valon päälle jossain tietyssä
tilanteessa tai millä tahansa elämäsi osa-alueella,
tulet näkemään totuuden – todellisuuden Jumalan
perspektiivistä. Yhtäkkiä huomaatkin kaiken minkä
luulit olleen kadoksissa olevan koskemattomana. Kaikki
minkä luulit puuttuvan sinulta, onkin sinulla ja vieläpä
yltäkylläisesti. Mikäli käytät vain auringon valoa tai
hehkulamppua, on todella paljon asioita mitä et pysty
koskaan näkemään. Mutta Jumalan Sanan valaisun alla
tulee kaikki näkyviin.
Heprealaiskirje 4:13 sanoo, “Eikä mikään luotu
ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja
paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on
tehtävä tili.” Mikään ei pysy piilossa Jumalan Sanan
valaisun alla. Käännä tämä valo itseesi ja näe totuus
menestyksekkäästä, hyvinvoivasta ja loistokkaasta
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elämästäsi Kristuksessa! Laita valo päälle, äläkä enää
koskaan sammuta sitä, koska sinun kuuluu vaeltaa
valossa, niin kuin Hän on valossa.
Jatka vaellustasi vanhurskauden, oikeutuksen ja
viisauden valossa ja uudessa elämässä Kristuksessa
Jeesuksessa. Jumalan valossa olet vahva, täynnä Pyhää
Henkeä ja voimaa. Olet yhtä sen kanssa, jolle kaikki on
mahdollista. Näe itsesi tässä valossa. Kävele maailman
yli voittosi valossa sekä myös vihollisen ja elämän
olosuhteiden yli!
Jumalan Sana on ainut todellinen valo. Sen
lisäksi, että se näyttää sinulle sinun kykysi ja oikeutesi
Kristuksessa, se myös saa aikaan sinussa muutoksia,
jotka ovat yhtenäisessä linjassa Hänen sanoman,
johdatuksen ja ohjauksen kanssa. Ei ihme, että Psalmin
kirjoittaja sanoi, ”Sinun sanasi on lamppu, joka
valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani”
(Psalmi 119:105).

Rukous

Rakas taivaallinen Isäni, kiitän
sinua Sanasi valosta hengessäni,
joka valaisee elämän polkuni
sinun täydellisen tahtosi
suuntaan. Minä tiedän, ja
vaellan perinnössäni Kristuksessa
Jeesuksessa, koska Sana on
paljastanut sen minulle. Siunattu
olkoon Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 20:20-21:1-4

1 Samuelin kirja
20-22

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 5:1-13
3. Mooseksen
kirja 24

Lisäopiskelua varten:
2 Korinttolaiskirje 4:6; Johannes 1:7-9; Johannes 8:12
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Käytä Uskoasi
Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu,
minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella
itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan
ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan,
minkä Jumala on kullekin suonut
(Roomalaiskirje 12:3).

A

postolien teot 14 kertoo meille Paavalin
saarnanneen kaupungissa nimeltään Lystra
ja huomanneen erään miehen, joka oli ollut rampa
äitinsä kohdusta: “Ja Lystrassa oli mies, joka istui siellä,
hervoton jaloistaan ja rampa äitinsä kohdusta saakka,
eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuunteli Paavalin
puhetta. Ja kun Paavali loi katseensa häneen ja näki
hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, sanoi
hän suurella äänellä: “Nouse pystyyn jaloillesi”. Ja hän
kavahti ylös ja käveli” (Apostolien teot 14:8-10).
Kuullessaan Paavalilta Evankeliumia, se sai hänessä
aikaan uskoa, mutta usko yksinään ei vielä tehnyt hänelle
hyvää. Hän oli edelleen rampa, vaikka hänellä olikin
jo uskoa. Hänen uskonsa oli niin käsinkosketeltava,
että Paavali huomasi sen; hän havaitsi miehellä olevan
uskoa parantumiseen.
Monet ovat tänä päivänä tässä samassa ahdingossa
Kristuksen ruumiissa; heillä on uskoa, mutta silti vaan
tulee lunta tupaan elämän vastoinkäymisissä ja he
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elävät oman elämänsä uhreina. Se on niin kuin rahaa
tililläsi, lompakossasi tai taskussasi; se ei saa aikaan
mitään hyötyä sinulle vain sen vuoksi, että sinulla on
se; vaan sinun tulee laittaa se hyötykäyttöön. Tee jotain
uskollasi.
Raamattu sanoo, “Samoin uskokin, jos sillä ei
ole tekoja, on itsessään kuollut” (Jaakobin kirje 2:17).
Se tarkoittaa uskoa ilman sitä vastaavia tekoja; usko
jota ei käytetä, on kuollut. Kuvitteleppa, jos tämä
rampa mies olisi alkanut väittelemään tai epäröimään
Paavalin käskiessä häntä nousemaan ylös, hän olisi
neutralisoinut oman uskonsa. Mutta siinä hetkessä
hän toimi Sanassa, hänen uskonsa tuli aktivoiduksi ja
ihme tapahtui.
Ongelma ei yleensä ole se, etteikö Jumalan
ihmisillä olisi uskoa; jokaisella Kristityllä on uskoa.
Ongelma on se, että monet eivät käytä heidän uskoaan.
Uskon täytyy olla aktiivinen, eikä passiivinen. Käytä
uskoasi tänään.

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua uskon
välittämisestä henkeeni Sanasi
kautta. Käytän tänään uskoani
siten, että se ilmenee teoissani
ja puheissani, linjassa sinun
erehtymättömän ja ikuisen Sanasi
kanssa. Täten elän kaikenlaisten
elämän vastoinkäymisten ja
vastustuksen yläpuolella,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 21:5-38
1 Samuelin kirja
23-25
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 5:14-20
3. Mooseksen
kirja 25

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 4:17-21; Heprealaiskirje 11:3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

keskiviikko

26
Me olemme Hänen Suosiossaan
Nouse ja armahda Siionia, sillä on aika tehdä hänet
suosiolliseksi, kyllä, määrähetki on tullut
(Psalmi 102:13 vapaakäännös KJ).

K

ristitty on henkilö, joka on Herran erityisessä
suosiossa. Yläpuolella olevassa Psalmissa
102:13, Daavid puhui profetaalisesti uudesta
luomuksesta. “Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle,
ja kansa, joka tullaan luomaan, on ylistävä Herraa”
(Psalm 102: 18 vapaakäännös KJ).
“Tulevalle polvelle,” ja “kansa, joka tullaan
luomaan” viittaa uuteen luomukseen. Lupaus Jumalan
suosiosta ja armosta Siionille on tullut täytetyksi sinun
elämässäsi. Suosiollisuus tarkoittaa ystävällisyyden
osoittamista toista kohtaan, erityisesti ylempiarvoiselta;
erityinen etuoikeus tai sinulle myönnetty oikeus.
Se tarkoittaa erityistä etua, joka on suotu sinun
hyödynnettäväksi. Tämä tarkoittaa myös armollista
ystävällisyyttä, syvää rakkauden ilmaisua.
Jumala rakastaa sinua aivan valtavasti. Raamattu
sanoo, Hän “…on voimallinen antamaan teille
ylenpalttisesti kaikkea armoa (kaikenlaista suosiota
ja maallisia siunauksia), että te kaikessa ja kaikissa
olosuhteissa ja kaikenlaisissa tarpeissa olisitte aina
omavaraisia…” (2 Korinttolaiskirje 9:8 AMP). Sinut on
kutsuttu kulkemaan Jumalan moninaisissa siunauksissa
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kaikilla elämäsi osa-alueilla. Jumalan Henki on avannut
sinulle siunauksien ja mahdollisuuksien ovia, joita ei
voi inhimillisesti selittää. Hän on pätevöittänyt sinut
kokemaan upeita ja mahtavia Kuningaskuntansa
etuuksia: “Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät
kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan
valon valtakunnasta” (Kol. 1:12)
Psalmi 5:12 sanoo, “Sillä sinä, Herra, siunaat
vanhurskasta, sinä suojaat häntä armollasi niinkuin
kilvellä.” Tämä on jo tapahtunut. Vanhurskas on jo
siunattu ja koristeltu jumalallisella suosiolla. Se meinaa
sitä, ettei sinulla ole varjopuolia elämässä. Mihin
tahansa menetkin tässä maailmassa, sinä tulet olemaan
hyväksytty, juhlittu ja arvostettu. Jopa ne, jotka eivät
tykkää sinusta, tulevat salaa ihailemaan sinua, koska
sinä olet Hänen suosiossaan.

Rukous

Rakas taivaallinen Isäni, kiitän
sinua suuresta rakkaudestasi,
jolla olet rakastanut minua. Minä
olen sinun yliluonnollisen armosi
ja ehtymättömän rakkautesi
kohde. Siksi elän ja kuljen
sinun ennennäkemättömän
suosiosi täydessä ilmestyksessä
ja moninaisissa siunauksissa
kaikilla elämäni osa-alueilla:
perheessäni, terveydessäni,
työssäni, palvelutyössäni ja rahaasioissani, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 22:1-38
1 Samuelin kirja
26-28
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 5:21-34
3. Mooseksen
kirja 26

Lisäopiskelua varten:
Luukas 2:52; Roomalaiskirje 8:28; Sananlaskut 14:9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vahvista itseäsi Sanalla
Lopuksi, olkaa vahvoja Herrassa ja hänen
väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan
koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää
perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu
verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan,
valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja
vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa
päällenne Jumalan koko taisteluvarustus,
voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja
kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä
(Efesolaiskirje 6:10-13 vapaakäännös KJ).

E

nsimmäinen osa avausjakeestamme kehoittaa
Jumalan ihmisiä olemaan vahvoja Herrassa
ja Hänen väkevyytensä voimassa. Jumala ei koskaan
pyydä sinua tekemään jotain mihin et kykene, jos Hän
sanoo, “olkaa vahvoja Herrassa,” se tarkoittaa sinun
kykenevän siihen.
Sitten yhdestoista jae sanoo, “Pukekaa yllenne
Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää
perkeleen kavalat juonet.” Hän kertoo sinulle jälleen
mitä tehdä perkelettä vastaan. Sinun ei pitäisi sanoa,
“Vihollinen on liian vahva minua vastaan”; jos puet
yllesi Jumalan koko taisteluvarustuksen, sinä pystyt
kestämään kaikenlaista perkeleen juonittelua, kieroilua,
taktikointia ja manipulointia. Ohjeistus on selkeä:
Vahvista itseäsi Sanalla ja Sanassa.
Monet Kristityt elävät elämää joka näyttää
Kristilliseltä, mutta ei kuitenkaan ole todellista
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Kristillisyyttä. Tämän seurauksena, kun he kohtaavat
haasteita he kompuroivat ja kärsivät tappion ja itkevät,
“Mutta minähän rukoilin; En tiedä miksi Jumala ei
toiminut puolestani.” Mutta tässä lukemassamme
Raamatun paikassa, Jumala on jo ohjeistanut meille
selkeästi mitä meidän tulee tehdä. Se mitä Hän sanoi
jakeessa kolmetoista on syy jakeille 10-12. Siinä
sanotaan, “Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko
taisteluvarustus, voidaksenne pahana päivänä tehdä
vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.”
On olemassa vaikeuksien päivä (paha päivä);
se ei ehkä ole tänään, mutta siihen on varauduttava.
On olemassa vihollinen, joka etsii kenet voisi niellä ja
saadessaan tilaisuuden hän iskee. Mutta me emme
ole välinpitämättömiä Hänen neuvojensa suhteen.
Niin kauan kuin olet vahvana Herrassa ja Hänen
voimansa väkevyydessä, pukien yllesi Jumalan koko
taisteluvarustuksen, sinä tulet nolaamaan vihollisen
aina hänen ilmestyessään ja sinä tulet pysymään
pystyssä.

Rukous

Elän kaukana vihollisen juonittelun,
kieroilun ja pommituksen
yläpuolella, koska elän Kristuksessa;
vahvistettuna Sanalla ja Sanassa!
Olen vahva Herrassa ja Hänen
väkevyytensä voimassa. Minut on
asetettu kulkemaan voittoisasti
ja olen energisoitu elämään
yliluonnollista elämää, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 22:39-65
1 Samuelin kirja
29-31
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 5:35-43
3. Mooseksen
kirja 27

Lisäopiskelua varten:
1 Johanneksen kirje 4:4; 1 Korinttolaiskirje 10:13; Jaakobin kirje 4:7
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Kohtalona Suurenmoisuus
Ja Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna
satakertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja hän
rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli
hyvin rikas (1 Mooseksen kirja 26:12-13).

I

isak oli vastaanottanut ohjeen Herralta jäädä
omaan maahansa ja olla lähtemättä Egyptiin
pakoon hänen omassa maassaan vallinnutta nälänhätää.
Ihmiset pakenivat luonnollisesti Egyptiin etsimään
helpotusta ja Iisak ajatteli myös samoin. Herra kuitenkin
puhui hänelle sanoen, “…jää asumaan maahan,
jonka minä sinulle sanon. Oleskele muukalaisena
tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan
sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan
kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen
vannonut sinun isällesi Aabrahamille” (1 Mooseksen
kirja 26:2-3).
Iisak noudatti Herran ohjeita ja sen tuloksen
näemme avausjakeessamme. Hän rikastui ja hyötyi
hyötymistään, kunnes hänestä tuli niin rikas, että
Filistealaiset kadehtivat häntä tässä maassa joka
oli nälänhädän runtelema. Jumala määräsi Iisakin
kohtaloksi suurenmoisuuden ja hän olisi eksynyt tästä
suunnitelmasta, mikäli hän ei olisi totellut Herran
ohjeistusta pysyä edelleenkin Gerarissa.
Seuraa Jumalan Hengen johdatusta sinun
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elämässäsi. Silloinkin, kun olet tienristeyksessä, kieltäydy
kiusauksesta lähteä päinvastaiseen suuntaan kuin mitä
Jumala on jo näyttänyt tai puhunut sinulle. Turvaudu
Henkeen, sillä Hän yksin tietää ja ainoastaan Hänellä
on toimintasuunnitelma sinun suurenmoisuudellesi,
vaurastumisellesi ja menestyksellesi. Sinun suuruutesi ei
ole määritelty maantieteellisen sijaintisi tai syntyperäsi
mukaan, vaan se määritellään taivaan kansalaisuutesi
mukaisesti ja henkeesi tapahtuvan jatkuvan Jumalan
Sanan talletuksen perusteella.
Suurenmoisuus on sinun perintösi. Ei sen väliä
mistä löydät itsesi: töistä, kotoa, koulusta, jne. Omaa
tietoisuus siitä, että sinun kohtaloksesi on määrätty
suurenmoisuus.

Rukous

Rakas Isä, Kiitän sinua
suuruudestasi, joka on minun
hengessäni. Olen Aabrahamin
siementä, siksi minussa ilmenee
suurenmoisuus. Sinun Sanasi
ja Henkesi kautta vaurauteni,
menestykseni, voittoni ja
suuruuteni ovat silminnähtäviä,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 22:66-23:1-25

2 Samuelin kirja
1-3
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 6:1-13
4. Mooseksen
kirja 1

Lisäopiskelua varten:
Galatalaiskirje 3:29; 2 Pietarin kirje 3:1-2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Elävinä Jumalan Valtakunnan
Salaisuuksille
Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina,
mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa
(Roomalaiskirje 6:11).

M

iksi Apostoli Paavali teki näin rohkean
kannanoton avausjakeessamme? Hän sanoo
pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle
elävinä. Oikeudellisessa mielessä, Jeesuksen kuollessa
myös sinä kuolit Hänessä. Mutta jotain tapahtui tämän
jälkeen: Jumala nosti Jeesuksen kuolleista ja sinut
nostettiin yhdessä Hänen kanssaan.
Tämä tapahtui silloin, kun sinä uudestisynnyit;
sinut herätettiin Jumalaan; tulit eläväksi hengessä.
Nyt kykenet ymmärtämään Jumalan Valtakunnan
todellisuuksia. Sinä pystyt tietämään Jumalan asioita,
koska olet elossa Hänelle. Se joka ei ole uudestisyntynyt,
ei ole elossa Jumalalle, hän on hengellisessä mielessä
kuollut. Häntä ei ole herätetty Jumalan valtakunnan
todellisuuksiin. Näin ei ole kuitenkaan sinun laitasi.
Herra Jeesus sanoi, sinun on annettu tuntea Jumalan
valtakunnan salaisuudet (Luukas 8:10). Joten, on
sinun perintösi ymmärtää Jumalan asioita, koska sinä
olet uudestisyntynyt ja Jumalan elämä on sinussa.
Halleluja!
Ei ole olemassa sellaista hengellistä todellisuutta,
jota sinä et pystyisi ymmärtämään. Älä koskaan sano,
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“En oikein ymmärrä näitä Jumalan asioita”; sen sijaan
sinun tulisi sanoa, “Olen elossa Jumalalle. Minulla
on ymmärtäväinen sydän. Minä ymmärrän Jumalan
asioita.” Sano tämä toistuvasti kunnes se iskostuu
sisäiseen olemukseesi.
Sinun ei tarvitse kävellä pimennossa tai
tietämättömyydessä, mitä tulee Kuningaskuntaelämään, sinun perintöösi, etuihisi ja etuoikeuksiisi
Kristuksessa Jeesuksessa. Raamattu sanoo, “Mutta
me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen
Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä
Jumala on meille lahjoittanut” (1 Korinttolaiskirje
2:12). Mikä upea siunaus: Pyhä Henki on sinussa,
opettaakseen sinulle kaikki asiat ja paljastaakseen
elämän salaisuudet.

Rukous

Rakas Isä, kiitos viisauden ja
1 VUODEN
ilmestyksen hengestä, jonka olet
antanut minulle, jotta saan tuntea RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
sinut. Ymmärrykseni silmät ovat
Luukas 23:26-49
valaistuneet sinun kirkkauden 2 Samuelin kirja
Kuningaskuntasi todellisuuksista
4-6
ja totuuksista. Ja tämä toivo on
2 VUODEN
minulle sinun kutsumuksessasi ja
Kristuksen perinnön kirkkauden RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
rikkauksissa, Jeesuksen Nimessä.
Markus 6:14-29
Aamen.
4. Mooseksen
kirja 2

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 2:7; Matteus 13:10-11
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Rukoile Aina
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella,
rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen
kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien
pyhien puolesta (Efesolaiskirje 6:18).

Y

llä olevassa Kirjoituksessa sanotaan, “Rukoillen
joka aika…”; Tämä tarkoittaa, että sinun tulisi
olla jatkuvassa kommunikoinnissa tai yhteydessä
Isän kanssa. Useimmat ihmiset uskovat rukouksen
olevan pyyntöjen tekemistä, mikä on itseasiassa
rukouksen vähäisempi tarkoitus. Rukous on ensisijaisesti
yhteydenpitoa Isän ja Hänen Poikansa, Jeesuksen
Kristuksen kanssa, Pyhän Hengen voiman kautta. Ja
tämä on jotain mitä meidät on kutsuttu tekemään aina,
ei vain silloin tällöin.
Jeesus sanoi, että meidän tulee aina rukoilla,
eikä väsyä (Luukas 18:1). Amplified käännös
avausjakeestamme tekee tämän vielä selkeämmäksi
sanoen, “Rukoilkaa kaiken aikaa (joka tilanteessa, joka
hetki) Hengessä, kaikella rukouksella ja vetoomuksella.
Sitä varten valvoen, kestävinä tarkoituksessa ja
periksiantamattomuudessa, esirukoillen kaikkien
pyhien puolesta (Jumalalle pyhitettyjen ihmisten).”
Tämä paljastaa sinulle välittömästi, että rukouksessa ei
ole ainoastaan kyse asioiden pyytämisestä Jumalalta,
rukous on jatkuvaa “älykästä” kommunikointia.
Rukoillessasi olet yhdistettynä “hengelliseen
älykkyyteen,” niin että tulet tietoiseksi tapahtumista
ympärilläsi, sinä et ole enää pimennossa sen suhteen
mitä askeleita pitäisi ottaa tai mihin mennä. Älykästä
informaatiota annetaan sinulle jatkuvasti, niin että
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tulet informoiduksi, valaistuneeksi ja opastetuksi
jumalallisen viisauden kautta kaiken aikaa; et ole
koskaan hämmentynyt.
Rukous paikallasi vastaanotat tiedon välitystä,
näkyjä ja ohjausta Pyhältä Hengeltä! Lisäksi sinun
henkesi muokataan kuulemaan ja vastaamaan
Jumalalle oikealla tavalla; sinun intosi ja tunteesi
synkronoidaan Hänen täydelliseen tahtoonsa. Nämä
asiat tekevät rukouksesta jännittävän. Minä lähetän
rukous postauksia sosiaalisen median kautta meidän 15
minuutin globaaleihin rukoussessioihin maanantaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ota siis sinäkin tosissasi
osaa tähän kilvoitteluun ja huomaa kuinka elämäsi
kukoistaa.
Jumala on antanut sinulle hallintavallan ja
auktoriteetin muuttaa tapahtumien kulkua täällä maan
päällä. Tämä on sinun vastuullasi - ei Hänen - nähdä
olosuhteiden sinun elämässäsi, perheesi elämässä sekä
kaikkien ihmisten elämissä ympärilläsi, muuttuvan ja
mukautuvan Jumalan täydelliseen tahtoon, sinä voit
saavuttaa tämän rukouksen kautta.

Rukous

Rakas Isä, Kiitän sinua
etuoikeudestani rukoilla. Rukoilen
uusia pelastumista kaikkialla
ympäri maailmaa, että ihmiset
saisisvat tulla vahvistetuiksi
sinun Henkesi voiman kautta
heidän sisimmässään. Julistan
Jumalan Sanan vanhurskauden,
parantumisen, menestyksen,
vapautuksen ja siunauksen tulevan
heidän osakseen, tuottaen tuloksia
muokkaamalla heihin Kristuksen
mielen ja luonteenlaadun,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 23:50-24:1-12

2 Samuelin kirja
7-8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 6:30- 44
4. Mooseksen
kirja 3

Lisäopiskelua varten:
Matteus 7:7-8; Apostolien teot 13:1-2;1 Tessalonikalaiskirje 5:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

PELASTUSRUKOUS
Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän
Päivän Sanan kautta. Suosittelemme sinulle, että teet
Jeesuksesta Kristuksesta elämäsi Herran rukoilemalla
ääneen:
“Rakas Herra Jumala, tulen luoksesi Jeesuksen
Kristuksen Nimessä. Sanasi sanoo, että “jokainen,
joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu” (Ap.t.
2:21).
Rakas Herra Jeesus, tule sydämeeni. Anna kaikki
syntini anteeksi. Pese minut puhtaaksi. Vapauta
minut. Täytä minut Pyhällä Hengellä. Jeesus,
kiitos että kuolit puolestani. Uskon, että nousit ylös
kuolleista. Tunnustan suullani, että Jeesus sinä olet
minun elämäni Herra ja uskon sydämessäni Jumalan
herättäneen Jeesus sinut kuolleista(Room.10:9).
Julistan, että olen nyt pelastunut; olen uudestisyntynyt;
olen Jumalan lapsi; olen saanut kaiken anteeksi ja
matkalla taivaaseen. Tästä eteenpäin kuljen tietoisena
uudesta elämästäni Kristuksessa ja kasvan jatkuvasti
Jumalan tuntemisessa. Aamen.”

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

nigeria:

+234 812 340 6547
+234 812 340 6791

canada:

+1-647-341-9091
+1-416-746 5080

south africa:		
+27 11 326 0971
+27 62 068 2821

usa:

+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111
+1-281-759-6218
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Kirjoittajasta
R e v. C h r i s O y a k h i l o m e , B e l i e v e r ’ s
L o v e Wo r l d - j ä r j e s t ö n p e r u s t a j a o n
vihkiytynyt Jumalan Sanan palvelija,
jonka sanoma on tuonut Jumalallisen
elämän todellisuuden monien sydämeen.
Miljoonat ovat tulleet vaikutetuksi
hänen palvelutyöstään. Hänen televisio
lähetyksensä “Atmosphere for Miracles”
(Ihmeiden Ilmapiiri) kuten myös hengelliset
tilaisuudet, suurkokoustapahtumat, useat
kirjat ja audiovisuaaliset materiaalit ovat
tuoneet Jumalan Sanaa monille, sen
totuudessa, yksinkertaisuudessa ja voimassa.

Lukeaksesi lisää

Believers’ LoveWorld Inc.
-järjestöstä, joka tunnetaan
myös nimellä Christ Embassy,
vieraile:
www.rhapsodyofrealities.org
www.christembassy.org
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