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Johdanto

E

läköön! Suosittu Päivän Sana, Rapsodia Todellisuuksista,
on nyt saatavissa 767 kielellä, ja lisää tulee jatkuvasti.
Uskomme, että vuoden 2016 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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Älä jätä heitä elämään ilman
Jumalaa

Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää
enää vaeltako, niin kuin pakanat vaeltavat
mielensä turhuudessa, nuo, jotka, pimentyneinä
ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä
heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä
paatumuksen tähden (Efesolaiskirje 4:17-18).

A

vausjakeemme antaa meille kuvan ihmisestä,
joka ei ole syntynyt uudesti ja siitä, millainen
hänen henkensä on Jumalan edessä – todella synkkä
kuva. Efesolaiskirje 2:12 sanoo, ”että te siihen
aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin
kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman
toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa”.
Miten kukaan saattaisi elää ilman Jumalaa?
Sellaiset ihmiset ovat kuolleet rikkomuksiinsa ja
synteihinsä ja vaeltavat ilmavallan hallitsijan mukaan,
Saatanan vieminä. Kerrassaan kauheaa! Tämä paljastaa
sen, miten tärkeää meidän on saarnata alituiseen
evankeliumia ja rukoilla kadotusta kohti kulkevien
sielujen puolesta. Efesolaiskirje 4:18 julistaa, että he
ovat vieraantuneet Jumalan elämästä. Efesolaiskirje
2:12 sanoo heidän olevan toivottomia.
Uudestisyntymättömät ovat ”vihan lapsia”,
mikä merkitsee sitä, että he ovat Jumalan tuomion
alla (Efesolaiskirje 2:2-3). Tämän pitäisi saada sinut
ajattelemaan ystäviäsi, rakkaitasi, kollegojasi ja
kumppaneitasi, jotka eivät tunne Jeesusta. He ovat sinun
vastuullasi. Älä päästä heitä kuolemaan ilman Jumalaa,
finnish

sillä jos he kuolevat, he joutuvat helvettiin, eikä se ole
Jumalan tahto kenenkään kohdalla. Raamattu sanoo,
että Hän ei halua kenenkään hukkuvan, vaan että kaikki
tulisivat parannukseen (2 Pietarin kirje 3:9).
Sinä olet Jumalan pelastussanoman esillä pitäjä
maailmassasi eläville; älä ole vaiti. Saarnaa evankeliumia
niin kuin ei vielä koskaan aiemmin. Rukoile hukkuvien
sielujen puolesta. Ota elämäntehtäväksesi se, etteivät
elämänpiirissäsi olevat syntiset pääse kuolemaan
ilman Jumalaa; he eivät tule pysymään hengissä ilman
toivoa. Päästä heidät osallisiksi evankeliumista. Annan
heidän tietää, että iankaikkinen elämä on saatavissa
Jumalalta; sen vuoksi heidän ei tarvitse rypeä synnissä
ja syyllisyydessä yhtään kauemmin. Anna heidän päästä
tietämään, että Jumalan vanhurskaus on paljastettu,
ja se annetaan lahjana kaikille, jotka ottavat vastaan
evankeliumin ja vakuuttavat, että Jeesus Kristus on
Herra.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua, että
olet tehnyt minut vaikuttavaksi
sovituksen virassa. Rukoilen
ympärilläni olevien, vielä Jeesusta
tuntemattomien puolesta, että
kirkkauden evankeliumin valo
saisi paistaa heidän sydämiinsä
ja hävittää pimeyden kahleet ja
että he vastaisivat tänään Hengen
esittämään pelastuskutsuun,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Efesolaiskirje
6:10-24
Jesaja 31-32
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Tiitus 1:1-16
Jeremia 49

Lisäopiskelua varten:
Matteus 28:19-20; Apostolien teot 26:16-18
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ole rohkea käyttämään Hänen
nimeänsä

Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut
ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä
korkeamman (Filippiläiskirje 2:9).

E

i mitään väliä sillä, millaisia ongelmia tulet
kohtaamaan; jos käytät Jeesus-nimeä, voitto on
varma. Jeesus-nimi on kaikkia muita nimiä korkeampi.
Sairauskin on nimi, samoin kuolema, köyhyys ja
depressiokin ovat nimiä, mutta nimi Jeesus on niitä
kaikkia suurempi. Käytä tuota nimeä!
Kolossalaiskirje 3:17 käskee meidän tehdä kaikki
tekemisemme, sekä sanoin että teoin toteutettavan,
Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tuo nimi avaa
kaikki ovet, ja se on annettu sinulle, että eläisit sen
kautta. Sinulle on annettu asianajajan valtuudet käyttää
Jeesus-nimeä.
Pelko saattaa iskeä sinuun ja sitoa sinut, mutta
kieltäydy suostumasta siihen; käytä Jeesus-nimeä!
Julista näin: ”Minä kieltäydyn pelkäämästä Jeesuksen
nimessä!” Tuohon nimeen on asennettu kaikki Jumalan
auktoriteetti; käytä sitä sairauksia, tauteja ja kuolemaa
vastaan; käytä sitä pelkoa vastaan. Me kaikki voimme ja
meidän tulee käyttää Jeesuksen nimeä. Sinun ei tarvitse
pelätä mitään öistä vaaraa tai päivällä vastaan tulevaa
hyökkäystä, sillä me elämme Hänen nimessään.
Apostolien teot 3 kertoo, kuinka Pietari ja Johannes
finnish

kohtasivat miehen, joka ei kyennyt kävelemään. Mies oli
jo yli neljänkymmenen eikä ollut kävellyt synnyttyään.
Kukaan ei ollut kertonut hänelle, että hänen olisi
mahdollista kävellä. Voit kuvitella, että hänen jalkojensa
täytyi olla kovettuneet jatkuvan ryömimisen vuoksi.
Mutta Pietari katsoi miestä suoraa silmiin ja sanoi:
”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla
on, sen minä annan sinulle: Jeesuksen Kristuksen
nimessä nouse ja kävele” (Apostolien teot 3:6). Ja se
oli siinä! Siihen asti rampa mies nyt hypähti seisomaan,
käveli, hyppi ja ylisti Jumalaa (Apostolien teot 3:7-8).
Sinulle saattaa olla mahdoton asia saada moinen
negatiivinen tilanne korjautumaan omissa nimissäsi,
mutta ei Jeesuksen nimeä käyttäessäsi! Hänen
nimessänsä voit selvitä vaivasta kuin vaivasta. Jeesusnimi on nimi, johon voit luottaa; se nimi ei ikinä petä!
Ole rohkea käyttämään Hänen nimeänsä.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet
antanut minulle asianajajan
valtuuden käyttää verratonta
Jeesuksen nimeä saamaan aikaan
muutosta ja kontrolloimaan
olosuhteita. Minä vaellan nyt
ja aina voitossa ja herruudessa,
sillä minä elän ja toimin kaikessa
Jeesuksen nimen voimassa.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Filippiläiskirje
1:1-30
Jesaja 33-34
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Tiitus 2:1-15
Jeremia 50

Lisäopiskelua varten:
Markus 16:17-18; Apostolien teot 3:16; Filippiläiskirje 2:9-11
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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maanantai

Luota Häneen ihmeen
toteutumiseksi

…Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti
tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä
teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?
(Hebrealaiskirje 2:4).

U

usi testamentti tuo esille lukemattomia
Jeesuksen ihmeitä, jota Hän teki maanpäällisen
toimintansa mittaan. Johannes 2:23 kertoo, että monet
uskoivat Jeesukseen nähtyään Hänen tekemänsä
ihmeet. Mutta Hänen päivinään oli niitäkin, jotka eivät
uskoneet ihmeistä huolimatta. Samoin on tänäänkin;
jotkut sanovat: ei ole mitään ihmeitä; mutta tuo
heidän mielipiteensä on vääristynyt. Jotkut meistä ovat
saaneet elää ja kokea todeksi ihmeitä; me näemme,
hengitämme ja koemme ihmeitä kaiken aikaa.
Jumalan olemassaolon varsinainen ajatus on siinä,
että uskotaan yliluonnollisen olemassaoloon. Jos et
usko ihmeisiin, silloin et usko Jumalaankaan! Ihme
on Jumalan yliluonnollinen puuttuminen ihmisten
asioiden kulkuun. Jumala on Henki ja Hän elää Hengen
valtapiirissä. Kun rukoilet Jumalaa, Häntä, jota sinä
et kykene näkemään fyysisillä silmilläsi, ja sitten Hän
vastaa sinulle siitä elämänsä valtapiiristä, on kyseessä
ihme. Hänen vastauksensa rukouksiisi on Hänen
responssinsa, ja juuri se muuttaa asioita.
Jumalan ei tarvitse antaa mitään responssia, jos
sinä et ole ihmeen tarpeessa. Sinä et suinkaan tarvitse
Häntä tekemään sinun hyväksesi sellaista, mihin itse
omin avuin kykenet. Esimerkiksi, Hän ei auta sinua
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pukeutumisessa tai kenkien laittamisesta jalkaan, tai
syöttämään sinua; sinä selviät noista asioista aivan
itseksesi. Jos sinulla on jano, ei Hän tule ojentamaan
sinulle vesilasia. Mutta olet veden puutteessa, voit
aivan itse ottaa käyttöön uskosi, jolloin Hän antaa
sinulle tapahtua ihmeen.
Kun tarvitset ihmettä, se merkitsee sitä, että
tarvitset jotakin sellaista, mihin vain Jumala pystyy; siinä
hetkessä, kun sinä toimit uskosi kautta, Hän antaa siihen
responssinsa! Hän ei jätä ikinä ilmestymästä, sillä Hän
vastaa aina uskoon. Voit luottaa Häneen tarvitessasi
ihmettä terveyden, talousasioiden, opintojen, työn ja
liiketoimien saralla kuten myös perheasioissasi.
Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti
(Heprealaiskirje 13:8). Jos hyväksyt ja toimit Hänen
sanansa varassa niin kuin ihmiset tekivät Raamatun
päivinä, saat kokea samoja tuloksia. Juuri tähän
tapaan monet toimivat tänään ja saavat kokea Hänen
ihmeitänsä.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, kiitän
Sinua läsnäolostasi elämässäni
kuin myös kirkkaudestasi, joka
täyttää sydämeni! Kiitos kaikista
armoituksistasi ja siunauksistasi,
joita saan kokea nyt ja alati.
Minä riemuitsen armosuosiostasi
elämässäni sekä voimasta, jossa
saatan elää tuonpuoleisiin
ylennettyä elämää Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Filippiläiskirje
2:1-18
Jesaja 35-37
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Tiitus 3:1-15
Jeremia 51

Lisäopiskelua varten:
Markus 9:23; Jeremia 32:27; Luukas 18:27
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vanha on kadonnut
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus;
se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on
sijaan tullut (2 Korinttolaiskirje 5:17).

K

un Jumala katselee sinua, Hän näkee, että
kaikki väärä ennen uudestisyntymääsi on
poistunut. Saatat kyllä ”tuntea” tai ajatella Hänen
muistavan edelleen, mutta tämä totuus ei sillä muuksi
muutu. Siksi Hän sanoi sanassaan niin, koska et olisi
voinut tietää sitä muuten. Sinun tulee nyt toimia Hänen
sanansa varassa.
Jos se on totta, että kaikki vanha on kadonnut,
silloin se tarkoittaa sitä, ettet ole voinut saada mitään
”perittyä kirousta” tai perittyä sairautta tai tautia. Ei
yksinkertaisesti ole olemassa mitään sellaista asiaa kuin
peritty kirous, sillä sinä olet ihka uusi luomus; sellainen,
jota ei ole ollut olemassakaan aiemmin.
Aivan niin, vanhat asiat ovat väistyneet ja kaikki on
nyt aivan uutta. Jae 18 selittää, että kaikki uudet asiat
ovat lähtöisin Jumalasta. Leukemia ei ole Jumalasta!
Sydänvaivat eivät ole Jumalasta! Siksipä sanokin:
”Minä olen uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa;
minulla on ihka uusi elämä, joka on vapaa sairauksista
ja taudeista.” Saatat edelleen tuntea sitä kehossasi,
mutta Jumala sanoo, että se on ohitettu; joten vakuuta
jatkuvasti Sanaa. Julista jatkuvasti, että sinun kehosi on
finnish

tullut uudeksi. Kristus elää nyt sinussa; Hän on antanut
sinulle uuden elämän, joka ei voi olla infektoitunut
mistään sairaudesta, taudista tai heikkoudesta.
Uusi luomus on uusi superihminen Kristuksessa.
Sinut on kutsuttu kirkkauden elämään. Sinut on
erotettu tappiosta, epäonnistumisesta, köyhyydestä ja
epävarmasta elämästä voittoisaan, menestyksekkääseen,
vaurastuvaan, toivontäyteiseen ja vakuuttuneeseen
elämään. Mietiskele tätä totuutta tänä päivänä: sinä olet
aivan erityistä syntyperää. Sinä kuulut uuteen olentojen
luokkaan – uusiin luomuksiin – jossa on elämää ja
kuolemattomuutta; infektiot eivät sitä horjuta, se on
Saatanan ja tämän maailman kaikkien heikentävien
tekijöiden ja aiheiden yläpuolella. Halleluja!

Tunnustus

Kiitän Sinua, siunattu Isä, että
olet antanut minulle ihka uuden
elämän Kristuksessa. Kaikessa,
mikä on minun elämääni, on
mukana jumaluutta ja se kertoo
Sinun kirkkaudestasi. Ikuinen
elämä, rakkaus, terveys, rauha,
ilo, vanhurskaus, vauraus;
Sinä olet tehnyt niistä minun
asioitani! Kiitos tästä aivan
mahtavasta kirkkauden elämästä
ja erityisestä olosta, mikä minulla
on Kristuksessa, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Filippiläiskirje
2:19-3:1-11
Jesaja 38-39
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Filemon 1:1-9
Jeremia 52

Lisäopiskelua varten:
Galatalaiskirje 6:14-16; Johannes 1:12-13; Roomalaiskirje 6:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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keskiviikko

On vielä paljon enemmän…
…mutta meidät hän vei sieltä pois ja johdatti meidät
siihen maahan, jonka hän valalla vannoen oli luvannut
meidän isillemme, ja antoi sen meille
(5. Mooseksen kirja 6:23).
vausjakeemme rakentuu yhden sanan varaan
A
– ”tarkoitus”. Heidän tuomisensa pois tapahtui
siksi, että Hän pääsisi viemään heidät sisälle! Näin Hän

haluaa meidän lähestyvän meidän pelastustamme
Kristuksessa Jeesuksessa; Hän pelasti meidät (toi
meidät pois synnistä), jotta Hän pääsisi viemään meidät
sisälle meidän Hänessä olevaan perintöönsä; meidän
paikkaamme Hänessä. Tämä mentaliteetti merkitsee
suurta muutosta elämääsi; se tulee tyystin muuttamaan
sinun elämänkulkusi ja tulee tekemään siitä kerrassaan
mahtavan.
Hän ei pelkästään pelastanut meitä; Hän teki
sen aivan tietyssä tarkoituksessa. Kristillisyyden
varsinainen viesti ei ole ainoastaan sitä, että Jeesus
on ”pelastaja”. Jeesus tosin on pelastaja, mutta Hän
teki paljon muutakin kuin vain ”pelasti meidät”. Jos
”meidän pelastamisemme” olisi ollut kaikki, mitä Hän
tuli tekemään, se ei olisi kristillisyyttä. Olla pelastettu
oli yksi keino päästä päämäärään. Nyt pelastettuna
oleminen merkitsee sitä, että sinut on toivotettu
tervetulleeksi uuteen maailmaan, mutta asiaan kuuluu
paljon muutakin. Hän pelasti meidät, jotta Hän voisi
saatella meidät olemaan yhtä itsensä kanssa; kyseessä
on meidän vanhurskautemme sija, kirkkaus, suuruus,
valta hallita ja erityisyytemme.
Pistä jälleen merkille Hänen tarkoituksensa
tuoda heidät pois Egyptistä: tarkoitus oli se, että Hän
tulee antamaan heille maan, jonka hän oli vannonut
kuuluvan heidän esi-isillensä; heidän perintömaansa,
ja Hän tulee tekemään heidät suureksi niin kuin
finnish

Hän oli sanonut Aabrahamille. Jumala oli sanonut
Aabrahamille: ”Niin minä teen sinusta suuren kansan,
siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä
olet tuleva siunaukseksi” (1 Mooseksen kirja 12:2
[ISV]). Mutta Egyptissä heistä oli tullut orjia; se ei ollut
mitenkään suurta. Niinpä Hän vapautti heidät niin,
että Hänen tarkoituksensa heidän elämäänsä koskien
pääsisi toteutumaan; niin heistä oli tullut suurenmoisia,
jollaisiksi Hän juuri heidät halusikin. Orjina he eivät
kyenneet omistamaan maata, joten Hänen oli vietävä
heidät paikkaa, jossa he ovat vapaita, Hänen oli
annettava heille tuo maa.
Jeesus toi meidät pois synnistä, jotta me saisimme
periä Hänen vanhurskautensa. Hän toi meidät pois
kuolemasta, kivusta ja köyhyydestä, jotta me voisimme
elää yltäkylläisyydessä, elää menestyen, terveinä ja
hyvinvoivina kaikki päivät täällä maan päällä. Nyt me
voimme auttaa heitä, jotka eivät tunne Häntä, niin
että he löytävät Hänen valonsa, oppivat Hänestä ja
saavat ottaa vastaan Hänen vanhurskautensa. Juuri
siinä tarkoituksessa me olemme Hänen todistajiansa.
Hän pelasti meidät ja teki meistä kumppaneitaan
toisten pelastamisessa. Nyt saatat siis havaita, että
Kristuksessa meillä on paljon enemmän kuin pelkkä
pelastuksemme.

Tunnustus

Rakas Isä, kiitän Sinua siitä, että
olet tehnyt minusta taivaallisen
valtakuntasi edustajan tänne
maan päälle. Minä teen
kansoista oppilaita ja minä
levitän evankeliumin vaikutusta
omassa maailmassani, pelastan
kadonneita ja rakennan Sinun
rauhaasi, vanhurskauttasi,
rakkauttasi, iloasi, terveyttäsi ja
vaurauttasi ihmisten elämässä,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Filippiläiskirje
3:12-4:1-3
Jesaja 40-41
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Filemon 1:10-25
Valitusvirret 1

Lisäopiskelua varten:

1 Pietarin kirje 2:9; Apostolien teot 26:16-18
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ylistä Häntä
Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa
ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat
heitä (Apostolien teot 16:25).

A

postolien tekojen luvussa 16 kerrotussa
Paavalin ja Silaksen Herran ylistämisessä oli
jotakin tosi merkityksellistä: ylistäessään ja palvoessaan
Herraa he pursusivat elämäniloa. Olisi pikemminkin
olettanut heidän synkistelleen, kokeneen yksinäisyyttä
ja voimattomuutta, mutta sen sijaan että he olisivat
olleet epätoivon vallassa, he lauloivat ylistystä
Jumalalle. Heidän laulunsa ei ollut mitään vaimeaa
yninää vankilan vartioiden pelosta, vaan he lauloivat
täyttä kurkkua niin että vangit hyvin kuulivat heitä.
Tämä on yksi uskon mukainen tapa vastata
hankalien tilanteiden haasteisiin; ylistää ja palvoa
Herraa iloisin mielin, tietäen, että Hänessä olemme
enemmän kuin voittajia. Vaikka nyt näyttäisikin siltä,
että kuljet elämäsi pimeässä vaiheessa, älä sorru
epätoivoon! Älä yritä muistuttaa Jumalaa kyseisestä
ongelmastasi; ei, vaan ylistä Häntä! Saattanet sanoa:
”Mutta jos en kerro Hänelle ongelmaani, Hän ei tiedä
sitä”; ei niin, vaan Hän kyllä tietää kaiken, sillä Hän
on Jumala.
Tempaa mielesi irti haasteistasi ja käy aivan
kiitollisin sydämin palvomaan ja korottamaan Hänen
finnish

majesteettiuttansa; ylistä Hänen nimeänsä, sillä Hän on
parantaja, Hän pitää huolen ja Häneltä tulee kaikki hyvä;
ja Hän on vielä paljon sitäkin suurempi. Palvo Häntä,
sillä Hän on suuri ja suuresti ylistettävä. Niin nytkin,
olosuhteista huolimatta, ylistä Häntä! Ajattele kaikkea
sitä, mitä Hän on tehnyt sinun elämässäsi; ajattele
Hänen rakkauttansa, armoituksiansa sinua kohtaan;
ajattele Hänen ihania, suurenmoisia siunauksiaan
elämässäsi ja ylistä Häntä hengessäsi suuresti.

Rukous

Rakas Isä, riemuitsen Sinussa,
sillä Sinä olet ainut totinen ja
viisas Jumala; siunattu ja ainoa
mahti, kuningasten Kuningas
ja herrain Herra! Kiitän Sinua
hyvyydestäsi, ystävyydestäsi,
rakkaudestasi ja kaikesta
armostasi minua kohtaan nyt
ja aina. Minä ylistän Sinua nyt
ja ikuisesti, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Filippiläiskirje
4:4-23
Jesaja 42-43
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
1:1-14
Valitusvirret 2

Lisäopiskelua varten:
Hebrealaiskirje 13:15; Psalmit 28:7; Psalmit 150:1-6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Rukouksella on korkeampia
tarkoituksia

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).

T

eemajakeemme on varsin syvällinen. Amplifiedraamatunkäännös selventää asiaa sanomalla:
”Rukoilkaa kaikkina aikoina (joka tilanteessa, joka
aika) Hengessä, käyttäen kaikenmuotoisia rukouksia
ja anomisia…” Rukoileminen on tosi tärkeää. Usein,
kun puhumme rukouksesta, niin ihmisten mieliin
nousee ajatus, että siinä pyydetään Jumalalta jotakin;
rukoillaan ja anotaan; siinä on kaikki se, mitä he tietävät
rukoilemisesta. Aivan, sellaisella rukoilemisellakin
on sijansa, jolloin sinä anot, mutta rukoilemisella
on korkeampikin tarkoituksensa kuin vain se, että
pyytäisimme Jumalalta jotakin omiin tarpeisiimme.
Aineellisten tarpeiden vuoksi rukoileminen, siis
se, että pyydetään Jumalalta jotakin, mikä on akuutti
tarpeemme, sellainen rukoileminen edustaa matalinta
rukouksen tarkoitusperää. Kun rukoilet siihen tapaan,
sinä rukoilet lapsen tasolla; se on hengellisesti lapsen
tasolla oleva rukousta. Joku saattanee sanoa: ”Voi,
Jumala, minä tarviten työtä”, tai ”Herra, tarvitsisin
vähän rahaa”, tai ”Rakas Isä, anna minulle auto, puoliso,
talo jne.”; mutta sellainen edustaa alinta rukoilemisen
tarkoitusten luokitusta.
Rukouksella on korkeampia tarkoituksia. Yksi niistä
finnish

on, että seurustelemme Isän kanssa Hengen välityksellä.
Toinen korkea tarkoitus rukoilemiselle on etuoikeus
harjoittaa Kristuksessa olevaa auktoriteettiamme.
Siinä sinä otat auktoriteettipaikkasi ja saatat asioita
tapahtumaan sillä vallalla, mikä sinulla on annettu
käyttöösi Kristuksessa Jeesuksessa. Kolmanneksi,
rukous auttaa meitä aktivoimaan ja vaeltamaan
tietoisina Jumalan läsnäolosta. Neljänneksi, rukouksen
kautta me kohdistamme Isän tahdon maan päällä
tapahtuvaksi.
Rukous on samalla ihmisen hengen
harjaannuttamista. Nyt sinun tulisi ymmärtää, että
on olemassa erilaista rukoilemista; on rukousta, joka
on ihmisen hengen käyttämistä. Niin myös kaikki
mainitsemamme asiat kuuluvat erilaisten rukousten
piiriin. Voit hankkia ja lukea rukousta käsitteleviä
kirjojamme – ”Praying the Right Way” ja ”How to
Pray Effectively”, jotta pääset oppimaan enemmän
asiasta.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua Sanasi
ilmoituksesta, jota olen saanut
tänään, kiitän täsmällisestä
ja Sanan mukaisesta
rukousopetuksesta. Kiitän siitä,
että olet osoittanut minulle
uskon oikean periaatteen
hyödyntää rukousta niin, että
saisin kunnollisia tuloksia
rukoilemisestani, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Kolossalaiskirje
1:1-23
Jesaja 44-45
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
2:1-9
Valitusvirret 3

Lisäopiskelua varten:
1 Johannes 5:14-15; 1 Kirje Timoteukselle 2:1-3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Usko saa Herran huomaamaan
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä
toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy
(Hebrealaiskirje 11:1).

M

atteus 15:21-28 kertoo meille kanaanilaisesta
naisesta, joka halusi, että Jeesus tekisi ihmeen
hänen tyttärensä kohdalla ja siksi nainen tuli Jeesuksen
tykö. Nainen huusi: ”Mestari, armahda minua; tyttäreni
on kovin sairas ja paha henki vaivaa häntä pahoin.”
Raamattu kertoo meille, että Jeesus ei kiinnittänyt
naiseen mitään huomiota. Kun nainen heittäytyi
hankalan häiritseväksi, opetuslapset tulivat sanomaan
Jeesukselle, että tämä lähettäisi naisen matkoihinsa,
sillä nainen kulki heidän perässään parkuen.
Ehkäpä nainen tajusi, ettei hän parkumisellaan
saavuttaisi mitään, sillä Raamattu sanoo: ”Mutta
vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: ’Herra, auta
minua’” (Matteus 15:25). Niin toimimalla nainen sai
osakseen Jeesuksen huomion ja Jeesus kääntyi hänen
puoleensa. Jeesus kommentoi hänen uskoaan ja
lupasi, että hänen rukouksensa toteutuu, sillä olihan
nainen ilmaissut uskonsa palvonnallaan. Naisen tytär
sai kokea mahtavalla tavalla parantumisen sillä samalla
hetkellä.
Kun mekin palvomme Herraa, me saamme
osaksemme Hänen huomionsa. Emme kiinnitä
Hänen huomiotaan valituksillamme tai puhumalla
ongelmistamme pitkään; uskomme siinä vaikuttaa ja
finnish

palvonta on uskon tapa toimia. Eikä Jumalaa liikuta
lihallinen eikä viikkotolkulla kestävä parkuminen. Häntä
koskettaa sinun hengen vastaus Hänen Sanaansa.
Joskus ihmiset ajattelevat, että Jumalan pitäisi vastata
heidän pyyntöihinsä heidän ”hyvyytensä” tähden. He
saattavat sanoa: ”Herra, olen sentään aivan kelpo
ihminen; minkä kumman takia minun täytyy rämpiä
tällaisissa vaikeuksissa?”
Ei Jumalaa liikuta sinun tilanteesi tai se tosiasia,
että olet hyvä. Raamattu ei sanonut: ”Ilman hyvyyttä
on mahdotonta olla otollinen Jumalalle”; se sanoo:
”Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle”
(Heprealaiskirje 11:6). Sinun tulee vastata hengestäsi
Jumalan sanaan; vasta se saa Jumalan huomaamaan
sinut. Usko ei valita. Usko ei kerjää. Usko vaatii ja
pitää yllä Sanan eheyttä. Usko toimii Sanan varassa ja
kieltäytyy lannistumasta kohdatessaan vastustusta. Se
herättää Jumalan huomion.

Rukous

Rakas Isä, palvon Sinua tänään.
Sinä olet Kaikkein korkein, elävä,
tosi, viisas ja uskollinen Jumala;
parantaja, huolehdit minusta ja
olet ylläpitäjäni kaikessa hyvässä.
Minä palvon ja korotan Sinun
majesteettiuttasi, sillä Sinä olet
suurempi kaikkia muita. Sinun
nimesi on korkea ja kunnioitettu
kaikessa maassa nyt ja ikuisesti
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Kolossalaiskirje
1:24-2:1-5
Jesaja 46-47
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
2:10-18
Valitusvirrets 4-5

Lisäopiskelua varten:
Matteus 9:20-22; Roomalaiskirje 4:19-21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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sunnuntai

Kristus on lähteemme ja Hän
riittää

Sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien
vuorten karjat (Psalmi 50:10).

S

ananlaskut 13:22 sanoo: ”…syntisen tavara
talletetaan vanhurskaalle”; tosi mahtavaa,
mutta Jumalan lapsena sinun kuuluu yletä tuolle tasolle.
Sinun pitäisi elää paremmin ja korkeammalla kuin
pelkästään odotella, että syntisten rikkaudet siirtyisivät
sinulle. Tiedosta se, kuka sinä olet: olet Aabrahamin
siementä! Sinun vaurautesi ja rikkautesi Kristuksessa
ovat ehtymättömät.
Syntisillä ei ole sitä, mitä tarvitaan, kun tehdään
niitä mahtavia ja erityisiä asioita, mitä me teemme
tuodessamme ilmi Jumalan valtakuntaa; tämä on
tosiasia. Senpä vuoksi on väärin jäädä odottelemaan
niitä. Älä laske sen varaan, että syntisten vauraus tulisi
osaksesi; sinä olet Kaikkivaltiaan perillinen ja elät
valtakunnan periaatteiden mukaisesti. Se on saamasi
takuu absoluuttisen rikkaasta elämästäsi.
Ymmärrä se, että Vanhassa testamentissa on
siunauksia, jotka eivät yllä samalle tasolle kuin ne, mitä
meillä on Uudessa testamentissa. Me olemme Uuden
liiton väkeä, emme vanhan. Sinä olet Aabrahamin
siementä ja Kristuksen kanssaperillinen. Kristus omistaa
kaiken; Hän omistaa koko maailman, ja niin omistat
sinäkin. 1 Korinttolaiskirje 3:21 sanoo: ”Älköön siis
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kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän.”
Miksi siis jäisit odottelemaan syntisiltä sinulle
siirtyvää vaurautta? Et minkään vuoksi; olet aivan
liian suuri sellaiseen; sinä ja taivaallinen Isäsi –
Maailmankaikkeuden Monarkki – olette tulleet
kumppaneiksi ja siunaatte nyt muita, mukaan lukien
syntiset. Matteus 5:45 sanoo: ”…että olisitte Isänne
lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa
koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin
väärille kuin vanhurskaillekin.” Olemme taivaallisen
Isämme kaltaisia; siunauksia meidän maailmallemme;
emme ehdy ikinä, sillä Kristus on meidän lähteemme
ja Hänestä riittää kaikkeen.

Tunnustus

Rakas Herra, Sinä olet minun
Paimeneni. Sen vuoksi
minulta ei ikinä puutu mitään!
Minä vaellan Aabrahamin
siemenenä vaurastumiseni
valkeudessa. Minulla on
pääsy sanoinkuvaamattomiin
rikkauksiin, sillä minut on kytketty
Jumalan loppumattomaan
varantoon.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Kolossalaiskirje
2:6-23
Jesaja 48-49
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
3:1-11
Hesekiel 1-2

Lisäopiskelua varten:
2 Korinttolaiskirje 9:8; Psalmit 23:1; 2 Pietarin kirje 1:3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ylistyksen oikea laulu
Mutta tuokaa minulle nyt kanteleensoittaja.” Ja kun
kanteleensoittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui
hänen päällensä (2 Kuningasten kirja 3:15).

O

n tosi tärkeää palvoa Herraa. Palvonnassa
sinä asetut sellaiseen sinua ympäröivään
ja sisimmässäsi olevaan ihmeiden ilmanalaan ja luot
oikean ympäristön, jossa Jumalan Henki voi toimia.
Siihen tarvitaan kenties laulu tai kirjoitusten kohta;
laulaessasi tai julistaessasi sitä palvoessasi Jumalan
läsnäolo voi kirjaimellisesti vallata sinun tilanteesi ja
loppu tulemana on ihme. Siinä yksi syy sille, että me
musisoimme Herralle.
Oikea hengellinen palvontalaulu avaa sinulle
mahdollisuuden kuulla Jumalaa. Kerran Elisa oli
neuvonpidossa yhdessä kolmen kuninkaan kanssa,
jotka olivat tullee hakemaan neuvoa. Mutta koska yksi
heistä, nimittäin Israelin kuningas, oli loukannut häntä
ja Elisa oli vastannut vihastuksissaan kuninkaalle, hän
ei kyennyt palvella heitä voitelussa (2 Kuningasten kirja
3:13). Kuninkaat halusivat saada Elisan kautta Sanan
Jumalalta, mutta Elisa ei kyennyt oitis profetoimaan.
No, miten hän toimi? Hän sanoi: ”Tuokaa minulle nyt
kanteleensoittaja.” Raamattu sanoo, että kun soittaja
soitti, Herran Henki laskeutui Elisan päälle ja hän alkoi
profetoida (2 Kuningasten kirja 3:15).
finnish

Jos olet ollut kristitty jo pidempään etkä ole ikinä
kuullut Herran puhuvan itsellesi, puuttuva lenkki saattaa
olla tässä. Sinun on otettava soitto avuksesi. Sinun
täytyy itse etsiytyä kuulolle kuullaksesi Häntä, niin että
olet vapaa Hänen läsnäolossansa, et kangistunut, et
raukea, tylsä tai vailla intoa. Palvo Häntä hengessäsi
käyttäen oikeita lauluja, ja ajan oloon henkesi pääsee
solmimaan hengellisen kontaktin Hänen kanssaan, ja
niin sinä saatat alkaa kuulla, mitä Hän haluaa puhua
sinulle. Jumala on mestarikommunikoija. Hän puhuu
sinulle myös silloin, kun sinä puhut Hänelle.
Ei ole kysymys siitä, että laulaisit ”parhaan laulusi”,
vaan, että laulat ”oikeita lauluja” Hengen liikuttamiseksi.
Löytyy kyllä aika myös ”parhaalle laulullesi”, mutta nyt
tarvitaan sitä, että lauletaan se oikea laulu. Niin siis
Häntä palvoessasi sinun on laulettava oikeita lauluja
eikä suinkaan mitä tahansa lauluja. Se virittää henkesi
oikeaan vireeseen ja sinä saat kuulla Herran ääntä.

Rukous

Rakas Isä, julistaessani
Sinun sanaasi psalmein,
virsin ja hengellisin lauluin
ja musisoidessani sinulle
sydämessäni, minun henkeni
virittäytyy jumalallisille
ilmoituksille, neuvoille,
ohjaukselle ja opastukselle, joka
tulee Pyhältä Hengeltä. Kiitos
siitä, että Sinä palvelet Henkesi
kautta minun elämässäni,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Kolossalaiskirje
3:1-4:1
Jesaja 50-51
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
3:12-19
Hesekiel 3

Lisäopiskelua varten:
1. Aikakirja 16:8-12; Efesolaiskirje 5:18-20; Psalmit 66:1-4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Jumalan vastaus ihmiskunnan
hätähuutoon
Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista
sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: Kunnia
Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken,
joita kohtaan hänellä on hyvä tahto! (Luukas 2:13-14).

N

äemme kaikkialla ympärillämme ihmisiä,
joiden tarinat kuvastavat turhautumista ja
epätoivoa, tuskaa ja köyhyyttä; he ovat vararikossa,
väärissä oloissa ja avuttomia. Jotkut näkevät tämän
kauhistuttavan kuvan hädänalaisista ja kysyvät: ”Eikö
Jumalaa olekaan; eikö Hän olisi voinut puuttua
asioihin?” Aivan, kyllä Jumala on; ja Hän on jo myös
tehnyt jotakin.
Ensinnäkin, Hän antoi meidän mieleemme sen,
että ajattelemme tuollaisia ihmisiä, näemme heidän
tilansa ja sitten hän on laittanut meihin kykyä tarttua
asioihin ja auttaa. Mutta havaitset, että meidän
auttamismahdollisuuksiamme paljon suurempaa on
se, mitä Hän teki lähettäessään Jeesuksen Kristuksen
tähän maailmaan. Jeesus on Jumalan vastaus kaikkien
ihmisten haasteisiin, ratkaisu jok’ikiseen ongelmaan.
Ihminen tarvitsee paljon muutakin kuin pelkästään
ruokaa, vettä, suojaa, lääkkeitä ja rahaa; ihminen
tarvitsee Jumalan elämän. Ja ainoastaan Jeesus antaa
sen elämän. Hän sanoi: ”Minä olen tullut, että heillä
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Johannes 10:10).
Saatat ajatella joskus, kun jollakin on paljon rahaa,
että hänelläpä menee hyvin, mutta se ei ole totta. Hän
saattaa olla siitä huolimatta puilla paljailla ja tuskissaan
kaiken vaurautensa keskellä. Jeesus sanoi, ettei ihmisen
elämä muodostu hänen varallisuutensa runsaudesta
finnish

(Luukas 12:15). Raha ei anna kenellekään elämää,
iloa tai rauhaa, mutta Kristus antaa. Me jokainen
tarvitsemme siis Jeesusta. Hän on Jumalan vastaus
ihmiskunnan hätähuutoon. Jumala tiesi, että jos Hän
lähettää Jeesuksen tähän maailmaan, se merkitsisi
turhautuneisuuden, kurjuuden, surun ja pimeyden
loppua jokaisen kohdalla, joka uskoo.
Juuri tämän vuoksi me saarnaamme ja opetamme
evankeliumia kaikkialla maailmassa ja autamme heitä
ymmärtämään, ettei sillä ole merkitystä, missä tilassa
he nyt ovat; Kristuksessa heillä on toivo. Kristuksessa
he kokevat vapautuksen; heillä on voitto, kirkkaus ja
ikuinen elämä. Olivatpa he millaisessa elämäntilanteessa
tahansa, kun he ottavat vastaan Kristuksen, Hän vie
heidät ylivertaiseen elämään. Kristuksessa me olemme
enemmän kuin voittajia.
Kristus on vastaus. Hän on ratkaisu, jota ihmiset
etsivät. Tule tuntemaan Hänet ja lähde seuraamaan
Häntä Sanassa, Sanan kautta ja Sanan avulla, ja
sinun elämäsi tulee olemaan aivan erityistä ja täynnä
kirkkautta.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua, että
lähetit Jeesuksen maailmaan
vastaukseksi pelastusta, rauhaa,
vaurautta ja hyvinvointia
tarvitsevan ihmisen hätähuutoon.
Silmäni ovat avautuneet
näkemään tuon hädän, ja
minä kiitän Sinua, että teit
minusta ojennetun käsivartesi
siunaamaan ja palvelemaan
sovituksen sanomalla, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Kolossalaiskirje
4:2-18
Jesaja 52-53
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
4:1-16
Hesekiel 4

Lisäopiskelua varten:

1 Johannes 5:11-12; 1 Johannes 4:9; Johannes 10:10
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Rukouksen kohdentaminen
Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun
henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on
hedelmätön (1 Korinttolaiskirje 14:14).

T

ehokkaan rukouksen yksi voimallinen
elementti on mielen keskittäminen siihen, mitä
rukoillaan. Kuvittelehan, että joku rukoilee, että sieluja
pelastuisi jossakin tietyssä maailmankolkassa. Hänen
esirukouksenaan on, että Jumalan vanhurskaus voittaisi
Jumalan sanan saarnan ja opetuksen kautta, ilman
esteitä kaupungeissa, lähiöissä ja suurkaupungeissa.
Rukouksen aikana hänen mielensä harhailee ja
hänellä on mielessään vaikkapa komea auto, talo
tai sovittu tapaaminen ystävän kanssa. Näin hänen
rukouksensa ei ole tehokasta, ja tallaista tapahtuu
monille rukoilijoille.
On sangen tärkeää, että keskityt mielessäsi,
tunteissasi ja koko toiminnassasi siihen, mitä sinä
rukoilet, ja Hengessä rukoileminen on suuri etu tämän
suhteen. Kun rukoilet Hengessä, sinun henkesi rukoilee,
mutta mielesi on hedelmätön (1 Korinttolaiskirje
14:14). Sen tähden on niin tärkeää, että antaudut
Pyhälle Hengelle luovuttamalla Hänelle mielesi – otat
rukoillessasi Hänet huomioon. Sillä tavalla sinä pääset
samalle aaltopituudelle Hänen kanssaan; Hänen
näkynsä, kuiskauksensa, ideansa ja ajatuksensa käyvät
sinulle kirkkaiksi.
Hengessä rukoileminen päästää sinut toimimaan
finnish

hyvin yksissä Jumalan tahdon, Hänen tarkoitusperiensä
ja ajoituksensa suhteen. Mutta sinun mielelläsi on
tässä asiassa oma roolinsa; kielillä rukoilemista varten
sinun tulee saada kootuksi ajatuksesi. Saatat sanoa:
”Vaikka kuinka yritän, en yksinkertaisesti voi mitään
sille, että mieleni harhailee rukoukseni aikana.”
Rukouksen kohdentamisessa on jotakin, mihin sinun on
panostettava alituiseen. Mielesi on kuin työkalu. Sinun
kuuluu ohjata mielesi ajattelemaan kurinalaisesti niin,
että ajatuksesi kulkevat samansuuntaisesti rukoustesi
kanssa, ja käännytät ajatuksesi takaisin niihin asioihin,
mitä tuot esille rukoillessasi. Jos mielesi alkaa taas
harhailla, saattele sitä takaisin asiaan niin pitkään, että
mielesi saa otteen sanomasta.
Rukouksessa sinun tulee siis vangita mielesi,
kanavoida ajatuksesi ja tunteesi olemaan samassa
linjassa Hengen kanssa, ja niin sinä pääset osalliseksi
Pyhän Hengen vaikutuksista.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua kielillä
1 VUODEN
rukoilemisen kautta saamistani RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
järisyttävistä siunauksista ja
1
vaikutuksista. Kun keskityn Tessalonikalaiskirje
1-2:1-16
mielessäni Sinun valtakuntasi
Jesaja 54-56
totuuksiin ja rukoilen Hengessä,
2 VUODEN
olen linjassa tahtosi, tarkoituksesi
ja suuntasi kanssa elämääni RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
varten ja täytän Sinun täydellistä
Hebrealaiskirje
tahtoasi ja tuotan kaikessa
5:1-14
kunniaa Sinulle, Jeesuksen
Hesekiel 5-6
nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:

1 Korinttolaiskirje 14:14-15; 1 Korinttolaiskirje 14:39;
Juudaan kirje 1:20
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Suuntaa hakuvalo itseesi
Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa
itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus
on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta
(2 Korinttolaiskirje 13:5).

M

e jokainen ilmennämme olemuksellamme
sitä, mitä me uskomme. Päivittäinen elämäsi
on äänekkäimmin ilmentäjä ja kertoja siitä, mitä sinä
uskot. Kristittynä sinun on helppo arvioida, mitä sinä
todella uskot ja vetää johtopäätöksiä siitä, onko elämäsi
todellakin autenttista kristityn elämää, kun tutkistelet
itseäsi ja toimintojasi.
Suuntaa hakuvalo itseesi. Kysy itseltäsi, millaista
elämää sinä oikein elät. Millainen olet ollut. Ilmennätkö
sinä Kristuksen rakkautta totuudessa. Onko Jumalan
sana päässyt vaikuttamaan sinun kommunikointiisi,
tuomaan julki Jumalan valtakuntaa nöyryydessä ja
vanhurskaudessa. Sinun on syytä pohtia sellaisia
seikkoja ajoittain, kun arvioit elämääsi pyrkiessäsi
rakentamaan ja edistämään luonnettasi.
Ole varma siitä, että olet ryhtynyt toteuttamaan
Sanaa, niin että se toimii henkilökohtaisessa elämässäsi.
Ole varma siitä, että tahtosi ja tunteesi noudattavat aina
Sanan herruutta. Ole varma siitä, että sinä olet sanojesi
mittainen ihminen. Aseta itsesi testiin ja arvioi elämääsi
ja toimiasi Sanan avulla ollaksesi varma siitä, että elät
todellakin uskossa.
On paljon ihmisiä, jotka eivät ole koskaan vielä
varanneet aikaa tarkkaillakseen itseään. Nyt en
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puhu suinkaan peiliin katsomisesta. Tarkoitan sitä,
että heillä ei ole sellaisia hetkiä, jolloin he todella
arvioisivat itseään. Tämä on sellainen asia, jota sinun
kannattaa harjoittaa silloin tällöin, kun käyt mittaamaan
henkilökohtaista kasvuasi ja elämäsi edistymistä Sanan
avulla. Et tarvitse siihen kenenkään toisen apua.
Ajattele itseäsi. Kuka oikein olet? Mitä varsinaisesti
ajattelet pelastuksen sanomasta, terveydestä,
vaurastumisesta ja osaksesi tulleesta rakkaudesta?
Vallitseeko elämääsi yhä pelko, kateus ja ylpeys?
Oletko sillä tapaa vihastuvaa sorttia, että vain Jumalan
voima pystyy taltuttamaan sinun vihasi.
Arvioi elämääsi tänään Jumalan sanalla. Koettele
itseäsi Sanalla. Jumalan sana o erehtymätön aines,
jonka Jumala on antanut sinulle, että elämäsi kulkisi
kirkkaudesta kirkkauteen. Erityisen elämän ja luonteen
kasvattamiseen tarvitaan rakkauden luonnetta,
ystävällisyyttä, puhtautta, armosuosiota ja laupeutta.
Rakenna omaa elämääsi näillä elementeillä.

Rukous

Kiitän Sinua, kallis Isä, Sanasi
voimasta ja vaikutuksesta
1 VUODEN
elämässäni. Sanasi on antanut RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
minulle oikeankaltaisen
1
ajatustavan ja olet tehnyt minut Tessalonikalaiskirje
2:17-3:1-13
luonteeltani aivan erinomaiseksi.
Jesaja
57-58
Minä olen Sinun kirkkautesi,
armosuosiosi, rakkautesi,
2 VUODEN
totuutesi ja vanhurskautesi RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
heijastuma ja heijastaja. Sinun
Hebrealaiskirje
sanallasi on ylivoima minun
6:1-10
elämässäni nyt ja aina, Jeesuksen
Hesekiel 7
nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:

Apostolien teot 24:16; Roomalaiskirje 12:2;
2 Korinttolaiskirje 13:5
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sana merkitsee kaikkea
Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja
sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi
(Matteus 12:37).
ässä luonnollisessa elämässä ihmiselle annettu
T
suurin lahja on sanojen lahja; kyky ilmaista
itseään sanoin. Se on aivan mahtava lahja, jonka Jumala

on suonut ihmiskunnalle. Sisäinen persoonallisuutesi
tulee ilmi sanoissa. Sanasi ovat tärkeitä; sanat
tarkoittavat kaikkea. Ikävä kyllä, monet eivät ole tätä
huomanneet, ja se onkin pääsyynä sille, että he elävät
sitä tavanomaista elämäänsä täällä maan päällä.
Kaikki, mitä Jumala antoi meille, on aktivoitu
käyttämällä sanoja. Jopa pelastuksemmekin on
riippuvainen sanoista. Otit vastaan pelastuksen
sanojen välityksellä; säilytät pelastuksen sanojen avulla.
Elitpä tai kuolit, sekin riippuu sinun sanoistasi. Elitpä
sitten sairaan tai terveenä, köyhänä tai varakkaana,
voitokkaana tai kukistettuna, kaikki tämä on kiinni
sinun sanoistasi. Herramme antoi sinulle puhekyvyn,
jotta käyttäisit suutasi määrittämään elämänkurssisi
kulkemaan oikein.
Et saanut suutasi ensisijaisesti voidaksesi syödä
ja juoda ja kommunikoida toisten kansa; suusi ja
kielesi ensisijainen tarkoitus on ohjastaa elämääsi
Jumalan antamassa suunnassa. Opettele puhumaan
oikein. Oikeinpuhuminen merkitsee yksinomaan ja
aina Jumalan sanan puhumista. Se merkitsee myös
sanomistesi arvostamista; opi pitämään se, mitä olet
luvannut. Sanojesi tulee olla yksiselkoista puhetta;
niiden kuuluu tarkoittaa sinulle jotakin.
Jotkut ovat huolimattomia sanojensa kanssa. Kun
he puhuva sinulle, he tietävät, etteivät heidän sanoillaan
ole mitään merkitystä, koska he eivät ajattelekaan
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pysyvänsä sanojensa takana. Sinun on sanottava se,
mitä sinä tarkoitat ja tarkoitettava sitä, mitä sinä sanot.
Älä puhu typeriä, toimimattomia sanoja. Matteuksen
evankeliumissa (12:36 ) Herramme sanoi: ”Mutta minä
sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset
puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.”
Jumala katsoo, että sinä olet vastuussa sanomistasi
asioista. Älä päästä suustasi huolimattomia lausuntoja,
sillä niillä tulee olemaan seurauksia sinulle.
Yksi keino, miten ympärilläsi elävät ihmiset voivat
nähdä Jeesuksen, on siinä, millaisena sinun luonteesi
ilmenee. Sehän tulee ilmi usein käyttämissäsi sanoissa;
sen vuoksi puhu terveellisiä, armollisia sanoja joka
aika ja kaikkialla. Ota käyttöösi tietoisesti harjaannus
varastoida Jumalan sanaa omaan sydämeesi, sillä suu
puhuu sydämen kyllyydestä (Matteus 12:34). Kun
Jumalan sana saa asua runsaana sinun sydämessäsi,
sinusta kehittyy ihminen, joka puhuu oikeita sanoja;
armollisia ja uskontäyteisiä sanoja.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua siitä, että
olet osoittanut minulle, miten
tärkeitä ja arvokkaita sanat ovat.
1 VUODEN
Minä elän sinun Sanastasi; sen RAAMATUNLUKUvuoksi oma kommunikointini SUUNNITELMA
1
mallintuu yhdenmukaisesti
Tessalonikalaiskirje
Sinun ajatustesi ja ohjeistustesi
4:1-18
mukaisesti Sinun johdossasi. Minä
Jesaja 59-60
puhun alati uskontäyteisiä sanoja
2 VUODEN
tietäen että sanani ovat täynnä RAAMATUNLUKUvoimaa ja kykenevät muuttamaan SUUNNITELMA
elämääni ja asettamaan kurssini Hebrealaiskirje
voittoa kohti, Jeesuksen nimessä.
6:11-20
Hesekiel 8-9
Aamen.

Lisäopiskelua varten:
Markus 11:23; Jaakob 3:2-6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kuule ja ajattele oikein
Sillä niin kuin hän mielessään laskee, niin hän
menettelee… (Sananlaskut 23:7).

M

e kaikki haluaisimme muutosta ja sen pitäisi
tapahtua ja sitä tulisi haluta jatkuvasti;
muuttumista kirkkaudesta kirkkauteen. Muutos,
olipa sitten positiivinen tai negatiivinen, nousee
sanoista, joihin kiinnität huomiosi ja ajatuksista, jotka
heräävät sydämessäsi. Herra Jeesus opetti oppilaitaan
kuuntelemaan ja ajattelemaan oikein. Markuksen
evankeliumissa (4:24) Hän sanoi: ” ”Ottakaa vaari siitä,
mitä kuulette…” Ja sitten Luukkaan evankeliumissa
(8:18) Hän sanoi: ”Katsokaa siis, miten kuulette…”
Se miten kuulet, on yhtä tärkeää kuin se mitä
kuulet, koska se, miten kuulet, määrittää sen, millaiseksi
sinun vastauksesi ja asenteesi muodostuu, samoin kuin
kykysi hyödyntää sinulle tulleiden sanojen voimaa.
Sanat joko rakentavat tai purkavat. Sanat vaikuttavat
meidän elämäämme; kotisi ilmapiiri on riippuvainen
siellä puhutuista sanoista. Suhteesi rakentuvat sanoille.
Elämämme on niin riippuvainen sanoista, että ne
eivät pelkästään jätä vaikutuksiaan asenteisiimme,
vaan ne myös vaikuttavat meidän terveyteemme ja
olosuhteisiimme.
Elitpä tai et uskossa tai pelon vallassa, siihen on
vaikuttanut se, mitä sinä kuulet. Usko tulee Jumalan
sanan kuulemisesta. Jumalan sana pitää sisällään
positiivista informaatiota, joka tukee uskoa, kun pelko
puolestaan tulee negatiivisen informaation välityksellä.
Nykyisin monet ovat tulleet ylivarovaisiksi kuunneltuaan
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tiedotusvälineiden raportteja maailmantalouden
valitettavasta tilasta. Kunpa he kääntäisivät huomionsa
Herraan ja Hänen erehtymättömään sanaansa.
Job 22:29 sanoo, että kun tie painuu alaspäin,
niin sinä sanot: ‘Ylös!’ Sinä olet maailmassa, mutta
et maailmasta. Sinun varallisuutesi ja menestymisesi
ovat riippumattomia luonnossa, talousjärjestelmässä
ja taloudellisessa tilassa tässä maailmassa tapahtuvista
oikuista. Omista tämä tietoisuus. Ajattele niin kuin
voittajan tulee ajatella. Elä kuten hän, joka on
voittanut kilpailun. 1 Johanneksen kirjeen 4:4 sanoo:
”Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet
heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se,
joka on maailmassa.”
Usko ja hyväksy Jumalan sanan pitävyys. Ajattele
Sanan mukaisesti. Jumala on antanut sinulle Sanansa
todelliseksi agentiksesi muuttamaan sinun elämääsi
kirkkaudesta kirkkauteen: “Mutta me kaikki, jotka
peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta
kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi
kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra,
joka on Henki” (2 Korinttolaiskirje 3:18).

Tunnustus

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Sana kasvaa minussa väkevästi ja
1
vallitsevasti; minä edistyn Sanan Tessalonikalaiskirje
5:1-28
avulla kasaamalla menestystä
Jesaja 61-63
menestyksen päälle. Elämässäni
on vaurautta, iloa ja kasvua,
2 VUODEN
ja Kristus tulee korotetuksi ja RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
kunnioitetuksi minussa tänään,
Jeesuksen nimessä. Aamen.
Hebrealaiskirje
7:1-10
Hesekiel 10-11

Lisäopiskelua varten:
Markus 11:23; Roomalaiskirje 12:2; Filippiläiskirje 4:8
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Uuden luonteesi piirteistä
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha,
pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,
sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole
laki (Galatalaiskirje 5:22-23).

P

äivän vanha vauva on yhtä paljon ihminen kuin
yhdeksänkymmentävuotias aikuinen, mutta
ihmisessä on ominaisuuksia, joiden on kehityttävä
lapsuuden kestäessä. Samoin, kun synnyit uudesti, sinä
synnyit kantaen kaikkia niitä ainutlaatuisia ja erityisiä
piirteitä, jotka on uudesti luotu ihmisen henkeen –
nuo avausjakeessamme luetellut ominaisuudet. Tämä
merkitsee sitä, että sinun hengessäsi on rakkaus, ilo,
rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko,
sävyisyys ja itsensähillitseminen.
Opiskellessasi ja eläessäsi todeksi Jumalan sanaa
nämä hengelliset ominaisuudet, jotka sinussa jo ovat,
pääsevät esille; sinä alat ilmentää niitä enenevässä
määrin. Elämän voimat on asetettu asumaan sinun
hengessäsi, mutta sinun on kasvatettava ja koulittava
niitä! Jumalan elämä, ominaisuus ja luonto ovat jo
sinun hengessäsi; mutta sinun tulee käyttää aikaa
henkesi viljelemiseen ja ravitsemiseen opiskelemalla ja
mietiskelemällä Sanaa. 1 Pietarin kirje 2:2 sanoo, että
kasvaaksesi sinun tulee haluta Sanan väärentämätöntä
maitoa.
Tosi hengellinen kypsyys merkitsee sitä, että
sinä kannat vanhurskauden hedelmää ja että sinun
hedelmäsi pysyvät. Se tarkoittaa, että vanhurskauden
teot tulevat ilmi sanoissa ja toiminnoissa. Harjaannuta
itsesi vaeltamaan rakkaudessa. Manifestoi ja tuo ilmi
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iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä,
uskoa, sävyisyyttä ja itsensähillitsemistä.
Pistähän merkille, että Raamattu sanoo: ”sellaista
vastaan ei ole laki”. Ei ole olemassa sellaista lakia tai
kulttuuria, joka olisi vastaan rakkaudessa vaeltamista;
rakkaus on yleisesti hyväksytty kaikkialla maailmassa.
Samaten ei ole olemassa mitään lakia, joka sanoisi,
ettet saa olla iloinen, rauhaisa, kärsivällinen, lempeä
tai ystävällinen. Mikään laki ei kiellä uskoa, laupeutta
tai itsehillintää. Nämä ovat uudeksi luodun ihmisen
hengen ominaispiirteitä; uudestisyntymätön ihminen
ei niitä omaa. Sen vuoksi ole vapaa ilmaisemaan ja
manifestoimaan mitä rikkaimmin sinussa olevia uuden
luomuksen luonteenominaisuuksiasi, jotka sinulla ovat
Kristuksessa.

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua elämästä
ja luonnosta, joka on hengessäni,
sekä armosuosiostasi, joka vaikuttaa
minussa voimallisesti, niin että vaellan
1 VUODEN
Sinun valossasi ja täytän kaiken aikaa RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
Sinun toiveitasi. Mietiskellessäni
2
sanaasi Jumalasta syntynsä saaneet Tessalonikalaiskirje
1:1-12
henkeni ominaispiirteet saavat
Jesaja 64-66
ravintoa ja pääsevät tulemaan ilmi
minun kauttani, siunaukseksi tälle
2 VUODEN
maailmalle. Minä olen rakkauden, RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
ilon, rauhan, pitkämielisyyden,
Hebrealaiskirje
lempeyden, hyvyyden, uskon ja
7:11-28
itsensähillitsemisen ruumiillistuma,
Hesekiel 12-13
Jeesuksen nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:
Matteus 7:15-20; Efesolaiskirje 4:21-24
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Ole tietoinen sinussa toimivasta
voimasta
Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin
verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme
tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka
meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja
Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien,
aina ja iankaikkisesti! Aamen
(Efesolaiskirje 3:20-21).

2

Korinttolaiskirje 4:7 sanoo: ”Mutta tämä
aarre on meillä saviastioissa, että tuo
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi
tulevan meistä.” Pyhä Henki on jumaluuden voima ja
Hän elää koko täyteydessään sinussa. ”…vaan, kun
Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman…”
(Apostolien teot 1:8). Hänen voimansa toimii sinun
hengessäsi. Teemajakeemme sanoo: ”Mutta hänelle,
joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän
kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen
voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa…” Todella
innoittava ajatus!
Pistä merkille, ettei sanottu: ”…sen voiman
mukaan, joka taivaassa vaikuttaa”. Tämä antaa
ymmärtää, että sinulla on oma roolisi, kun elämässäsi
toteutetaan ihmeitä ja yliluonnollisia asioita. Jumalan
kirkkaus ilmentyy elämässäsi sinussa toimivan voiman
mukaisesti. Sinä voit luottaa tähän voimaan, sillä se on
Pyhän Hengen voimaa. Voit kaikkina aikoina aktivoida
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sen ja ryhtyä toimimaan sen mukaan, ja se saa aikaan
tuloksia toiminnassasi.
Vaikka Jumala kaikkivaltiudessansa voi aiheuttaa
tiettyjen asioiden tapahtumista kohdallasi, Hän ei
halua toimia sinun ulkopuolellasi. Jotkut kristityt
tuntevat usein olevan vailla rohkeutta ja turhautuvat,
koska he rukoilevat Jumalaa tekemään jotakin heidän
puolestaan, mutta ilman vaikutusta. Asia ei ole Jumalan;
heidän itsensä tulisi aktivoida itsessään oleva Jumalan
voima saadakseen aikaan toivottuja muutoksia.
Tule tietoiseksi siitä, että Jumala elää sinussa,
Hänen voimansa on sinun hengessäsi. Aktivoi tuo
voima toimintaan kauttasi Sanan mietiskelyn ja kielillä
puhumisen avulla. Laita voima toimimaan elämäsi
kaikissa asioissa ja alueilla. Älä suostu ajattelemaan
epäonnistumista, tappiota tai mahdottomuuksia;
tiedosta, että Hengen kyky on suotu sinulle, jotta
voit saavuttaa yliluonnollisia tuloksia ja puhua sen
mukaisesti.

Tunnustus

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Kristus on minun elämäni ja Hän
2
riittää minulle kaikkeen. Hän Tessalonikalaiskirje
voimaannuttaa minua armollansa
2:1-17
Jeremia 1-2
ja Hänen armosuosionsa on
riittoisa kaikkiin asioihini. Minä
2 VUODEN
k y k e n e n t e k e m ä ä n a s i o i t a RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
minussa työskentelevän Hengen
yliluonnollisen voiman tähden, Hebrealaiskirje
8:1-13
Jeesuksen nimessä. Aamen.
Hesekiel 14-15

Lisäopiskelua varten:

2 Korinttolaiskirje 3:5; Kolossalaiskirje 1:29; Apostolien
teot 1:8; Miika 3:8
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Valmenna itseäsi rakastamaan
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen
tähden on rakkaus lain täyttämys
(Roomalaiskirje 13:10).

J

okainen ansaitsee ja on arvollinen olemaan
rakastettu, mukaan lukien he, joiden saatat
ajatella olevan ”sinun vihamiehiäsi”. Jeesus sanoi:
”Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne
ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat”
(Matteus 5:44). Et rakasta pelkästään heitä, jotka sinua
rakastavat; sinä rakastat jok’ikistä, Kristuksen ehtoja
asettelemattomalla rakkaudella.
Kaikki ihmiset ovat samalla tasolla, mitä tulee
rakkauteen. Jokaisella on kapasiteetti rakastaa ja ottaa
vastaan rakkautta. Jokainen haluaa tulla rakastetuksi,
vaikkakaan jokainen ei haluakaan osoittaa rakkautta
tai vastata siihen. Rakkaus on universumin väkevin
voima. Se ylittää kulttuuriset jakolinjat, uskonnolliset
rajat, etniset eroavuudet ja sosiaaliset luokkarajat.
Kouluta itsesi vaeltamaan rakkaudessa. Kyseessä
on tietoinen valinta, joka sinun tulee tehdä; se tulee
muuttamaan elämäsi. Johanneksen evankeliumissa
(13:33) Jeesus sanoi: ”Uuden käskyn minä annan
teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen
teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne.”
Sano itsellesi: ”Minä alan vaeltamaan rakkaudessa,
oli miten oli. Minä rakastan tosissani, vaikka toisten
toiminta ei ansaitsisikaan rakkautta.”
Raamattu kertoo meille, että Jumala demonstroi
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rakkauttaan meitä kohtaan, kun me olimme vielä
ansiottomat hyvyyteen: ”Mutta Jumala osoittaa
rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun
me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme”
(Roomalaiskirje 5:8). Meidän tulee sen vuoksi rakastaa
Hänen tavallaan, Hänen rakkaina lapsinaan: ”Olkaa
siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset, ja
vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti
teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja
uhriksi, Jumalalle ’suloiseksi tuoksuksi’” (Efesolaiskirje
5:1-2). Vaeltaminen Jumalassa on rakkaudessa
vaeltamista. 1 Johanneksen kirje 4:7-8 sanoo:
”Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä
rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on
Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta,
se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.”

Tunnustus

Elämäni on sydämessäni
Kristuksessa Jeesuksessa olevan
1 VUODEN
Isän rakkauden ilmentymää. RAAMATUNLUKUMinussa on tänään runsaasti
SUUNNITELMA
2
rakkautta elämänpiirissäni ja
Tessalonikalaiskirje
etäämpänäkin olevia kohtaan,
3:1-18
Jeremia 3-4
ja minä julistan, että sydämeni
on tehty sellaiseksi, ettei siinä
2 VUODEN
ole syytöksiä ja se on pyhyydessä RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
Herran edessä, sillä Hänen
rakkautensa on täydellistä minua Hebrealaiskirje
kohtaan, Jeesuksen nimessä.
9:1-10
Hesekiel 16
Aamen.

Lisäopiskelua varten:

Johannes 13:35; 1 Johannes 4:7-8; 1
Tessalonikalaiskirje 3:12-13
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Jumala on rakkaus
Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä
rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa,
on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei
rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus
(1 Johanneksen kirje 4:7-8).

R

akkaus on Jumalan luonnon olemus kaikessa
täyteydessään. Tämä on paljon enemmän kuin
se, että jollakin on sydämessään rakkautta tai kyky
rakastaa; se tarkoittaa sitä, että Hänen rakkautensa
ottaa persoonan muodon. Jumala on rakkaus! Ja koska
Hän on rakkaus, Hänellä ei ole kykyä vihata; Jumalan
ei ole mahdollista vihata. Viha on peräisin pimeydestä.
Jumala on valkeus, ja Hänessä ei ole kerrassaan mitään
pimeyttä (1 Johanneksen kirje 1:5). Raamattu sanoo:
”Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja
tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole
muutosta, ei vaihteen varjoa” (Jaakob 1:17).
Joku mahtaa viitata Roomalaiskirjeen kohtaan 9:13
kysyen: ”Eikös Jumala sanonut: Jaakobia minä rakastin,
mutta Eesauta minä vihasin”? (Lue Malakia 1:2-3.
Tämä on sellaista, missä tarvitaan Kirjoitusten erilaisten
tyylien – runouden ja profetian – ymmärtämistä sekä
Kirjoitusten ilmaisutavan kaksijakoisuuden käsittämistä.
Vanhan testamentin profeettoja ei tulisi tulkita aina
niiden nimellisarvon mukaisesti; olisi käytävä lävitse
myös toisten profeettojen sanoja niiden tulkitsemista
varten. Pitäisi myös arvioida heidän tapaansa esittää
finnish

asioita Jumalan ilmoituksen kokonaisnäkemyksen
mukaisesti, mikä tulee ilmi Uudessa testamentissa,
Jeesuksen persoonassa.
Jumala on rakkaus. Kun Pyhä Henki kirkastaa
sinulle Jumalaa ja pääset tuntemaan Häntä, tapahtuu
se, että haltioidut Hänen rakkaudestaan. Näin siksi,
että mitä enemmässä määrin rakastat Häntä, sitä
enemmässä määrin alat olla Hänen kaltaisensa.
Mietiskellessäsi Hänen rakkauttaan itseäsi kohtaan
sinä tulet huomaamaan, että sinusta on tullut samaisen
rakkauden ilmituoja omassa elämässäsi.
Olet rakkauden tuotos. Anna Jumalan rakkauden
hengessäsi hallita sinua. Se on asia, johon sinun kuuluu
vaikuttaa. Raamattu sanoo, ettei meidän tule rakastaa
pelkästään sanoilla vaan yhtä lailla tekemisillämme
(1 Johanneksen kirje 3:18). Ole kuten Jumala, jonka
olemus on rakkautta, sillä millainen Hän on, sellainen
sinäkin olet tässä maailmassa.

Rukous

Jumalan rakkaus on tullut
ilmi minun kauttani tänään;
kanssakäymiseni, toimintani ja
kaikki minusta lähtevä ilmentää
Kristuksen rakkaus-luontoa, joka
on minun hengessäni. Minä
olen Kristuksen rakkauden
ruumiillistuma ja ilmentymä.
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Kirje
Timoteukselle
1:1-20
Jeremia 5-6

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
9:11-28
Hesekiel 17

Lisäopiskelua varten:
Johannes 15:13; Johannes 17:23; 1 Johannes 4:16
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sinulla on ymmärtäväinen sydän
Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto
(1 Johanneksen kirje 2:20).

J

eesus sanoi opetuslapsillensa: ”Sen tähden, että
teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan
salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu” (Matteus
13:11). Jos olet Jumalan lapsi, Jumalan antamana
oikeutena sinulla on kyky ymmärtää Kirjoituksia.
Yksi Saatanan strategioista on saattaa Jumalan kansa
olettamaan, ettei heillä ole ymmärrystä Jumalan sanaan,
ja tämän väärän käsityksen hän heittää epäilykseksi
heidän mieleensä. Hän valehtelee kristityille samaan
tapaan kuin Jeesuksellekin: ”Jos sinä olet Jumalan
Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi”
(Matteus 4:3).
Saatana yritti saada Jeesuksen uskomaan, ettei
Hän ollutkaan Jumalan poika. Niin hän saattaa sanoa
sinulle: ”Jos olet tosi kristitty, miten on mahdollista,
ettet ymmärrä Kirjoituksia?” Sano hänelle: ”Saatana,
Minulla on ymmärtävä mieli; Pyhä Henki opettaa
minua Kirjoitusten ymmärtämisessä ja auttaa minua
käsittämään kaikkia asioita.” Älä osta Saatanan valheita.
Älä antaudu hänen petostensa vietäväksi. Sinulla on
Pyhältä Hengeltä kyky nähdä sisälle mysteereihin ja
salaisuuksiin.
Palauta mieleesi Johannes 20:21-22, tapahtumaan
finnish

Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun Hänen
opetuslapsensa olivat huoneessa, jonne Hän saapui
heidän keskelleen ja sanoi heille: ”Rauha teille!
Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän
minäkin teidät.” Ja tämän sanottuaan hän puhalsi
heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä
Henki.”Annettuaan heille Pyhän Hengen Hän avasi
heidän ymmärryksensä tuntemaan ja käsittämään
Kirjoitukset (Luukas 24:45). Samainen Pyhä Henki elää
sinussa tänään ja Hän opettaa sinulle Jumalan sanaa.
2 Timoteuskirjeessä (1:7) sanotaan, että sinulla
on raitis mieli; sillä tarkoitetaan ymmärtäväistä mieltä.
Vakuuta sitä, mitä Jumala sanoi sinusta, mutta älä
paholaisen ajatuksia, joita hän yrittää tarjoilla sinun
mielellesi. Tunnista ja hyväksy se, että sinulla on raitis
mieli, sinulla on vanhurskauden ajatustapa ja ymmärrys.
Olet ylen viisas ja tarkkanäköinen. Sinulla on Pyhän
Hengen antama, aivan erityinen käsittämiskyky.
Halleluja!

Tunnustus

Minä olen syntynyt Jumalan
turmeltumattomasta siemenestä,
joka on Jumalan sana; sen vuoksi
minulla on ymmärrystä Sanaan.
Minä toimin aivan erityisessä
viisaudessa – vanhurskauden
viisaudessa. Minun
elämänpolkuni on loistava valo,
joka kirkastuu kirkastumistaan
sydänpäivän kirkkauteen asti.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Kirje
Timoteukselle
2:1-15
Jeremia 7-8

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
10:1-18
Hesekiel 18-19

Lisäopiskelua varten:
Matteus 13:10-11; Luukas 24:45
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Anna kunnia sille jolle se kuuluu
Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa,
sillä se on oikein. Kunnioita isääsi ja äitiäsi – tämä
on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus – että
menestyisit ja kauan eläisit maan päällä
(Efesolaiskirje 6:1-3).

K

unnioittaminen tarkoittaa ensisijaisesti
arvostuksen osoittamista toista kohtaan. Se
on tunnustuksen antamista; arvostamista. Mutta sillä
on myös merkitys ”antaa etusija”. Avausjakeemme
kehottaa lapsia kunnioittamaan vanhempiaan. Kun
kunnioitat vanhempiasi, Jumala sanoo, että saat elää
pitkään ja onnellisena. Se tarkoittaa, että Jumala pitää
sinusta aivan erityistä huolta maan päällä ja katsoo, että
elämäsi tulee olemaan menestyksekäs ja kunniakas.
Monet ihmiset, jotka hakevat töitä eivätkä siinä
onnistu, eikä heillä ole kunnollista liikeidea voidakseen
ryhtyä yrittäjäksi; asiat eivät suju hyvin heidän
kohdallaan. Saattaa olla, etteivät he ole ymmärtäneet
osoittaa kunnioitustaan vanhempiaan kohtaan tai heitä
kohtaan, jotka on asetettu heidän yläpuolelleen.
Olet velkaa vanhemmillesi ja heille, jotka ovat
pitäneet sinusta huolen ja kasvattaneet sinua elämää
varten. Olet heille velkaa; ja sen velan sinun kuuluu
hoitaa. 1 Timoteuskirje 5:4 [AMP] sanoo: ”Mutta
jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia,
oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa
perhekuntaansa ja maksamaan, mitä ovat velkaa
vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä.”
Takaisin maksaminen on heidän arvostamistaan ja
heille takaisin antamista.
Tämä totuus pitää kuitenkin sisällään useampia
seikkoja. Kun Jumala sanoi Uudessa testamentissa, että
finnish

”kunnioita vanhempiasi”, Hän ei viitannut pelkästään
fyysisiin vanhempiimme, vaan myös meidän hengellisiin
vanhempiimme. Hengellinen isäsi tai äitisi on sellainen,
joka on kasvattanut sinua uskossa. Raamattu sanoo:
”Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa
Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta
isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta
Kristuksessa Jeesuksessa” (1 Korinttolaiskirje 4:15).
On niitä, jotka aloittavat hyvin seurakunnassa ja
myöhemmässä vaiheessa he muuttuvat kurittomiksi
Jumalan huoneessa. He tulevat kirkkoon milloin
mielivät, puhuvat seurakunnan johtoa vastaan mitä
halventavimmalla tavalla. Sellaiset ihmiset eivät anna
kunniaa sille, jolle kunnia kuuluu. Kunnioita heitä,
jotka ovat johtotehtävissä ja sinun yläpuolellasi olevia
auktoriteetteja. Tämä on äärimmäisen tärkeää Jumalan
valtakunnassa, sillä sinun menestymisesi ja hyvinvointisi
ovat kytköksissä tähän asiaan. ”Olkaa kuuliaiset
johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän
sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he
voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole
teille hyödyllistä” (Heprealaiskirje 13:17).

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua, että
opetat minua arvostamaan,
kunnioittamaan ja osoittamaan
arvonantoa heille, jotka Sinä
olet asettanut siihen asemaan,
että he ravitsevat minua ja
kasvattavat minua totuuden
ja vanhurskauden tiellä. Kiitos
siitä, että siunaat elämääni; minä
edistyn kulkien kirkkaudesta
kirkkauteen, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Kirje
Timoteukselle
3:1-16
Jeremia 9-10

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
10:19-39
Hesekiel 20

Lisäopiskelua varten:
Markus 12:14-17;1 Kirje Timoteukselle 5:4; 1 Pietarin kirje 2:17
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Sanasi hallitsevat elämääsi
…jos olet kietoutunut oman suusi sanoihin, joutunut
suusi sanoista kiinni (Sananlaskut 6:2).

K

ristityille on olemassa oma hengellinen
kielensä. Sen vuoksi sinun tulee jo lapsena
harjaantua puhumaan aina ja aina vain Jumalan sanaa,
sillä yliluonnollisen elämän perustana on sinun kielesi.
Kielesi hallitsee elämääsi. Apostoli Jaakob vertasi kieltä
suuren valtamerilaivan peräsimeen, mitä kapteeni
käyttää ohjatakseen laivan sinne minne hän tahtoo
(Jaakob 3:4-5).
Matteuksen evankeliumissa (12:36-37) Jeesus
sanoi: ”Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta
sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän
tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut
julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan
syylliseksi.” Kirjaimellisesti tämä tarkoittaa, että
ihminen tulee päätymään joko taivaaseen tai helvettiin
kielensä käyttämisen johdosta; sen perusteella mitä
hän sanoi tai jätti sanomatta. Apostoli Paavalin sanat
pelastumisesta Roomalaiskirjeessä (10:8-10) antavat
tukea tälle: ”…jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan.”
Elämäsi saa luonteenpiirteensä sinun sanoistasi. Jos
ihmisen sanat ovat sekavia, hänen elämänsäkin tulee
sekavaksi. Samaan tapaan, jos sanasi ovat terveellisiä,
elämästäsikin tulee täydellinen, erinomainen ja
innostava. Sananlaskut 15:4 sanoo: ”Sävyisä kieli on
elämän puu…” Tarkkaile sanojasi; omaa tunnustustasi;
finnish

ne pitävät tulevaisuuttasi kontrollissaan. Sananlaskut
12:18 sanoo: ”…viisasten kieli on lääke [terveyttä]”.
Sinä voit pitää itsesi terveenä, rauhassa ja turvassa
omilla sanoillasi.
Puhu uskoa, menestystä ja kasva niissä! 1 Pietarin
kirje 3:10 sanoo: ”Sillä: “joka tahtoo rakastaa elämää
ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta
ja huulensa vilppiä puhumasta…” Pitäessäsi kielesi
erossa pahuudesta sinä pitäydyt puhumasta pelkoa,
epäilystä ja epäuskoa. Jos olet havainnut olevasi köyhä,
sairas, tai jollakin tapaa hyvän elämän vastaisessa
tilassa, mikä on annettu sinulle Kristuksessa, se johtuu
siitä, että et käytä suutasi oikein. Sinun on aika käydä
muuttamaan menettelyäsi.
Raamattu sanoo: asukoon Kristuksen sana
runsaana ja kaikessa viisaudessa ja hengellisessä
ymmärtämisessä (Kolossalaiskirje 3:16). Täytä sydämesi
Jumalan sanalla ja päästä se tulemaan ulos suustasi.
Suusi sanoilla sinä raamitat tai luot itsellesi maailman.
Puhu jatkuvasti Jumalan sanaa. Pidä huoli kurssisi
voitokkuudesta käyttämällä sanojesi voimaa.

Tunnustus

Minulla on viisaan ja oppineen
kieli; minut on kasvatettu
puhumaan uskontäyteisiä
sanoja, jotka vievät elämääni
kirkkaudesta kirkkauteen ja
muuttavat olosuhteita. Minua
viedään vauhdilla kohti Jumalan
täydellistä tahtoa ja Hänen
antamaansa elämäntarkoitusta
kohti, ja minä julistan, että
tulevaisuuteni on turvassa
Kristuksessa! Siunattu olkoon
Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Kirje
Timoteukselle
4:1-16
Jeremia 11-12

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
11:1-16
Hesekiel 21

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 34:12-13; Sananlaskut 18:21
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Auta muita
Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä
me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy
(Galatalaiskirje 6:9 [CEV])

V

auraus merkitsee sinulle paljon enemmän
kuin valtavaa varallisuutta; ennemminkin se
kuvaa kykyä auttaa toisia. Syynä siihen, miksi Jumala
on siunannut meitä, on siinä, että kykenisimme
palvelemaan Häntä ja siunaamaan toisia. Tämä tulee
kirkkaasti esille 2 Korinttolaiskirjeessä (9:8-9 [AMP]).
Siinä sanotaan: ”Ja Jumala on voimallinen antamaan
teille ylenpalttisesti kaikkea armoa [kaiken suosion
ja ajallisen siunauksen], että teillä kaikessa aina
olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti
tehdä kaikkinaista hyvää; niin kuin kirjoitettu on:
’Hän [, joka on itse kaiken hyvän suoja] sirottelee,
hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy
iankaikkisesti’.”
Aito vauraus seuraa avoimin silmin tilaisuuksia olla
siunaukseksi muille. Se löytää iloa ja siitä on jännittävää
saada auttaa ja avartaa rakkautta toisia kohtaan.
Todellisesti vauras henkilö on usein hengeltään hyvää
tahtova; hän on nopea antamaan ja tuottamaan iloa
auttaessaan muita tulevaan varakkaiksi.
Ei kannata välittää siitä, vaikka olisit kokenut
epämieluisia asioita yrittäessäsi auttaa muita. Ehkä olet
auttanut jotakin sinulta apua pyytänyttä, pääsemään
menestymisen alkuun; älä kanna siitä katkeruutta.
finnish

Jatka hyvän tekemistä tietäen, että Herra kyllä maksaa
sinulle rakkaudentyöstäsi palkan. Heprealaiskirje
6:10 sanoo: ”Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin
että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne,
jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan…”
Edelleen, Jeesus sanoi: ”Vaan rakastakaa vihollisianne
ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne
mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri,
ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä
kiittämättömille ja pahoille” (Luukas 6:35).
Säily auttajana ja antajana. Muista: toisten
auttaminen on lahja; se on aivan ainutlaatuinen
Jumalan antama kyky. Ja Raamattu sanookin: ”…
jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan,
minkä Jumala antaa…” (1 Pietarin kirje 11 [CEV]).
Muita auttaessasi Herra tulee osoittamaan elämässäsi
enenevässä määrin armosuosiotaan vieden sinua
vieläkin suurempiin voittoihin ja menestymisiin.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet
varustanut minut resursseilla,
ideoilla, näkökyvyllä ja
tilaisuuksilla tavoittaa toisia ja olla
siunaukseksi maailmassani. Minä
olen viisas ja kykenen näkemään
asioita, olen saanut vahvistua ja
olen saanut kyvyn nostaa muita
auttaen heitä menestymään,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Kirje
Timoteukselle
5:1-25
Jeremia 13-14

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
11:17-40
Hesekiel 22

Lisäopiskelua varten:
Hebrealaiskirje 13:16; 2 Tessalonikalaiskirje 3:13
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Hanki itsellesi Hänen viimeisin
informaationsa
Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja
Jaakobille ’Jumalana Kaikkivaltiaana’, mutta nimelläni
’Herra’ en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi
(2 Mooseksen kirja 6:3).
un saa olla jatkuvasti tekemisissä Herran kanssa,
K
siitä seuraa mm. se, että pääsee synkroniin
Pyhän Hengen kanssa; tulee päivitetyksi uudella ja

viimeisimmällä informaatiolla, mitä ”pääkonttorilta”
saa. Tämä kanssakäyminen antaa meille Isän ideoita
ja strategioita; pääsemme enemmässä määrin
ymmärtämään niitä asioita, mitä Hän haluaa meidän
toteuttavan, ja miten ne tulee toteuttaa Hänen
standardiensa, toiveidensa ja täydellisen tahtonsa
mukaisti.
Saatat olla tekemässä Herralta saatua tehtävää,
mutta jos et ole jatkuvasti tekemisissä Hänen kanssaan
tai pidä Häneen yhteyttä, saattaa käydä niin, että sinä
toimitkin ilman ”Isältä viimeksi tullutta informaatiota”.
Vaeltaessasi Hänen kanssaan pääset tarkoin perille
Hänen tahdostaan, suunnitelmistaan, tarkoitusperistään
ja aikeistaan.
Ajattele asioita tällä tavalla: jos annoit jollekin
tehtäväksi rakentaa sinulle talon ja hän tulee esittelemään
kaunista luomusta, niin sinulla oikeus päättää
mahdollisista muutoksista, koska talo tulee sinulle ja
sinä tiedät mitä haluat ja olet suunnitellut. Vaikka talo
olisi jo rakenteilla, milloin tahansa saattaa tulla uusia
asioita, joita haluaisit saada mukaan suunnitelmaasi.
Huomaa, että elämä on dynaamista; kaupunkimme ja
yhteiskuntamme ovat dynaamisia. Et voi vain sanoa:
”Laadin suunnitelmat kymmenen vuotta sitten ja
niiden mukaisesti ryhdymme nyt toimeen. Ei suinkaan!
finnish

Matkan varrella vastaan tulee lukuisia muutostarpeita,
jotka edellyttävät suunnitellun säätämistä.
Ihmisen elämä on sellaista. Jumala itse rakentaa
meissä, ja me olemme Hänen instrumenttejansa
oman ja vielä toistenkin elämän rakentamisessa.
Meidän kuuluu olla viritetyt Hänen aaltopituudelleen
saadaksemme viimeisimmän informaation. Tarvitset
Hänen viimeisintä informaatiotaan voidaksesi rakentaa
tarkalleen sen mukaisesti kuin Hän tahtoo.
Esimerkiksi, vaikka Aabraham, Iisak ja Jaakob
tunsivat Jumalan nimellä El Saddai – Jumala Kaikkivaltias
–, Jumala esitteli itsensä Moosekselle nimellä ’Herra’,
2 Mooseksen kirjan luvussa kuusi; tuolla hetkellä
Mooseksella oli käytössää tuorein informaatio. Mutta
ilmoitusprosessi on edennyt siitäkin; me emme
rukoile Isää nimellä ’Herra’, emmekä aja ulos pahoja
henkiä ’Herran’ nimessä; me käytämme Jeesus-nimeä
(Matteus 15:16-18).
Tämä on viimeisintä informaatiota; se poikkeaa
’Herrasta’, El Saddaista ja muista Vanhassa testamentissa
esiin tulleista Jumalan nimistä. Tänään Isä ilmoittaa
itsensä Pojassaan, Jeesuksessa; Hän on verhoutunut
Jeesukseen: ”Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki
täyteys hänessä asuisi” (Kolossalaiskirje 1:9).

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua, sillä
Sanasi on kaiken tiedon lähde.
Kun tutkistelen Sanaa, minun
henkeeni tulvehtii valoa, jonka
avulla tunnen ja vaellan alati
Sinun täydellisessä tahdossasi,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Kirje
Timoteukselle
6:1-21
Jeremia 15-16

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
12:1-13
Hesekiel 23

Lisäopiskelua varten:
1 Aikakirja 12:32; 2 Pietarin kirje 1:12; Kolossalaiskirje 1:9
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Keskity kaikkein tärkeimpään
Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi
yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin
yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta,
jotka eivät parannusta tarvitse (Luukas 15:7).

J

eesukselle eläminen ja ryhtyminen Hänen
kumppanikseen elämien muuttamisessa kaikessa
maailmassa on elämän tärkein asia. Jumala pisti
kaikkensa likoon: Hän antoi oman Poikansa kuolemaan
saattaakseen meidät yhteyteensä; voittaakseen meidät
itsellensä. Niinpä sinun elämässäsi – ajatuksissasi,
ideoissasi ja elämässäsi – parhaana seikkana tulisi olla
sielujen voittaminen.
Monet ovat huolissaan elämän vähäisemmistä
asioista; mutta sinun tulee keskittyä evankeliumiin.
Ainoastaan elämällä Herralle ja täyttäen Hänen
unelmansa saavutamme todellisen täyttymyksen ja
tyytyväisyyden. Monet etääntyvät henkilökohtaisten
tarpeittensa tai unelmiensa vuoksi; se on väärin.
Lakkaa tuijottamasta itseesi; kilvoittele täyttääksesi
Jumalan unelma. Elä kuin Kristuksen lähettiläs ja
Hänen salaisuuksiensa taloudenhoitaja; elämäsi on
sitä varten.
Hän sanoi jo, että kaikki on sinun (1 Korinttolaiskirje
3:21). Matteuksen evankeliumin luvussa kuusi jakeissa
25,32 ja 33 Hän sanoi: ”Sen tähden minä sanon
teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai
mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne
pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis
finnish

enemmän kuin vaatteet? … Sillä tätä kaikkea pakanat
tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää
teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin
myös kaikki tämä teille annetaan.”
Älä jää kiinni pikkuseikkoihin; täytä Jumalan
unelma. Ole innoissasi sielujen voittamisesta; omista
elämäsi ja voimavarasi sille asialle. Kuten pistit merkille
yllä olevista jakeista, Jumala ei halua minkään – ei
edes ”sinun tarpeittesi” (sillä totta puhuen sinulla ei
ole puutetta mistään), – kääntää pois evankeliumin
saarnaamisesta. Juuri sen vuoksi Hän teki kaiken
sinua varten ja kytki sinut ehtymättömään varantoon.
Keskity siis vain siihen, millä on todella merkitystä. Ole
palava, peräänantamaton ja johdonmukainen sielujen
voittaja.

Rukous

Rakas Isä, tunnistan olevani
kumppanisi sielujen
voittamisessa, evankeliumin
lähettiläänä ja sovituksen viran
hoitajana. Minä elän, jotta voisin
vaikuttaa omassa maailmassani
Jeesuksen Kristuksen
evankeliumilla käännyttäen
syntiset pimeydestä valoon
ja Saatanan vallasta Jumalan
puoleen. Minä kiitän Sinua
armostasi, joka tekee minussa
työtään, jotta voin hoitaa kunnolla
täm ä n k unn ia k k aan vi r an ,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Kirje
Timoteukselle
1:1-18
Jeremia 17-18

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
12:14-29
Hesekiel 24

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 4:1-2; 2 Korinttolaiskirje 5:18-19
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Älä lähde Saatanan valheiden
mukaan
…Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa
hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän
puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän
on valhettelija ja sen isä (Johannes 8:44).

S

inun ei tulisi ikinä luulla, että paholainen puhuisi
milloinkaan totta missään asiassa. Raamattu
sanoo, että hän puhuu valhetta, sillä hänestä ei ole
totuudenpuhujaksi. Kuvittelepa hänen yrittävän uittaa
mieleesi ajatuksen, ettet olekaan oikeasti syntynyt
uudesti tai ettei sinusta voi ikinä tulla kunnon kristittyä.
Sinun ei tulisi uhrata moiseen vähäisintäkään huomiota,
koska hän on kertonut sinulle valheen.
Palautetaan mieliin, mitä Jeesus sanoi: Jumala oli
juuri puhunut Jeesukselle taivaasta tämän kastehetkellä
sanoen: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä
olen mielistynyt” (Matteus 3:17). Ääni oli kuultavissa
ainakin siinä määrin, että Jeesus ja Johannes Kastaja
sen kuulivat; enkelit ja demonitkin kuulivat sen, ja silti
Saatana tuli Jeesuksen luokse sanomaan: ”Jos sinä
olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua
leiviksi” (Matteus 4:3). Saatana haastoi Jumalan sanat
Jeesuksesta, Matteuksen luvussa kolme, jakeessa 17.
Jotain vastaavankaltaista tapahtui 1 Mooseksen
kirjassa. Jumala oli käskenyt Aadamin viljellä ja varjella
Eedenin puutarhaa, mutta opastanut, että tämä voisi
syödä kaikista muista paratiisin puista, paitsi hyvän ja
pahan tiedon puusta. Silti Saatana petti Eevan ja tämä
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söi hedelmän, hyvän ja pahan tiedon puusta. Saatana
sanoi Eevalle: ”Jumala tietää, että sinä päivänä,
jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te
tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan”
(1 Mooseksen kirja 3:5).
Saatana tiesi mitä Jumala oli sanonut Aadamille,
mutta asetti kyseenalaisiksi Jumalan ohjeet. Juuri niin
hän toimii; hän puhuu aina vastaan sitä, mitä Jumala
on sanonut sinulle tai sinusta. Hän saattaisi kysyä: ”Jos
olet oikeasti pelastunut, miten ihmeessä et kuitenkaan
tunne asian olevan niin?” Juuri sillä tavalla hän kysyy
siitä, mitä Jumala sanoi Efesolaiskirjeessä (2:8): ”Sillä
armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne
kautta – se on Jumalan lahja.” Et suinkaan pelastunut
tunteittesi kautta. Joten älä herkeä kuuntelemaan
hänen valheitaan.
Saatana haluaa aina sanoa sinulle, ettet sinä ole
vanhurskas; et sinä ole parantunut; et sinä ole Jumalan
lapsi; mutta älä kuuntele hänen valheitansa. Vastusta
häntä Jumalan sanalla, niin hän kyllä pakenee.

Tunnustus

En ole tietämätön Saatanan
metkuista. Minä pysyn lujana
Jumalan vanhurskauden sanassa,
voitossa ja rakkaudessa nyt
ja aina ja iloitsen Herrassa.
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Kirje
Timoteukselle
2:1-26
Jeremia 19-22

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Hebrealaiskirje
13:1-25
Hesekiel 25-26

Lisäopiskelua varten:
Ilmestyskirja 12:9-10; 1 Pietarin kirje 5:8-9
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Älä valita… Toimi Sanan varassa
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa
pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa
Jumalalle tiettäväksi (Filippiläiskirje 4:6).

H

uomaat usein, että tietyt ihmiset, joiden arjen
täyttää kivut, masentuminen ja tappiomieliala,
eivät otakkaan tarjottua apua vastaan, vaan mieluummin
kärvistelevät valitellen elämänsä vaikeuksia. Tästä on
hyvä erimerkki mies, jonka Jeesus kohtasi Betesdan
lähteellä. Mies oli kärsinyt halvauksesta jo peräti
kolmekymmentäkahdeksan vuoden ajan.
Vaikka Jeesus hyvin tiesi miehen sairastaneen
jo niin pitkään, Hän silti kysyi tältä: ”Haluatko tulla
terveeksi?” Mies ei vastannut kysymykseen, vaan
vetäytyi puolustavalle kannalle ryhtyen valittamaan,
miten kaikki olivat hänet hyljänneet, eikä kukaan ollut
käynyt auttamaan häntä lammikkoon silloin, kun enkeli
oli kuohuttanut veden. Hän ei pyytänyt Jeesukseltakaan
apua; hän ei antanut arvoa esitetylle kysymykselle ollen
tarttumatta tarjottuun tilaisuuteen.
Juuri sellaisia jotkut ihmiset ovat; he valittavat
Jumalalle ongelmistaan, syyttävät muita ja yhteiskuntaa
elämänsä haastavista tilanteista, sen sijaan että
toimisivat Sanan mukaisesti. Raamattu sanoo: ”Veljeni,
pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin
kiusauksiin” (Jaakob 1:2). Roomalaiskirje 8:35finnish

37 sanoo: ”Kuka voi meidät erottaa Kristuksen
rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai
nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niin kuin
kirjoitettu on: “Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken
päivää; meitä pidetään teuraslampaina”. Mutta näissä
kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa,
joka meitä on rakastanut.”
Kun kohtaat haasteita, älä itke. Seiso uskossa
omalla perustallasi. Vakuuta jatkuvasti Sanaa tietäen,
että suurempi on Hän, joka on sinussa, kuin hän, joka
on maailmassa. Kieltäydy masentumasta suurienkaan
ongelmien kanssa. Mitä suurempi vaiva, sitä suurempi
on kirkkaus, joka on ilmestyvä. Tämä on todellisuutta.
Sinä olet suurempi kuin kohtaamasi haasteet.
Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, olen vakuuttunut ja
kiitollinen tästä voitokkaasta
elämästä, johon olet minut
kutsunut. Kaikki asiat vaikuttavat
minun parhaakseni, mukaan
lukien kaikki haasteet ja vaivat,
joita kohtaan; ne tuottavat minulle
vielä suuremman ja iankaikkisen
kirkkauden palkan. Sen vuoksi
sydämeni on nyt ja aina täynnä
sanoinkuvaamatonta iloa ja
täynnä kirkkautta, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Kirje
Timoteukselle
3:1-17
Jeremia 23-25

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Jaakob 1:1-27
Hesekiel 27

Lisäopiskelua varten:

Roomalaiskirje 8:28; Jaakob 1:22-25; 2 Korinttolaiskirje
4:17-18
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Olkaa pukeutuneina nöyryyteen
Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset
ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä
Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa
armon… (1 Pietarin kirje 5:5).

O

piskellessasi Jumalan sanaa löydät sellaisen
elämän, mitä Jumala haluaa sinun elävän ja
myös miten Hän haluaa sinun sitä elävän. Jumala lähetti
Jeesuksen tähän maailmaan täydelliseksi esimerkiksi.
Miten Jeesus eli? Hän oli pukeutunut nöyryyteen.
Raamattu sanoo: ”…hän nöyryytti itsensä ja oli
kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan
asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle
korottanut…” (Filippiläiskirje 2:8-9).
Huomaa, edellä oleva alleviivattu lause; siitä käy
ilmi, että jos nöyryytät itsesi, Jumala kyllä korottaa
sinut. Ei ole mitään tarvetta sille, että itse yrittäisit tai
pyrkisit korottamaan itsesi; riittää, että olet nöyrä.
Aito nöyryys on itsensä alentamista Jumalan sanan
auktoriteetin ja vaikutuksen alle. Todellinen nöyryys on
Sanan vastaanottamista sydämeen ja toimimista Sanan
mukaisesti, mikä saa aikaan selviä muutoksia sinun
luonteessasi ja asenteissasi Sanan vaikutuksesta.
Esimerkiksi, olet jumalanpalveluksessa
kuuntelemassa Jumalan sanaa; miten siihen suhtaudut?
Otatko sen vastaan sydämeesi, vai toivotko, että
ihminen, joka on ollut sinua vastaan, nyt kuuntelisi?
Suhtaudutko niin; on nöyryyttä, että otat Sanan aina
finnish

vastaan kuunnellen sitä omalle kohdallesi, jotta sinun
elämäsi saisi muuttua kirkkaudesta kirkkauteen.
Jäljittele Kristuksen ja toisten Raamatussa
esimerkiksemme annettujen kilvoittelijoiden nöyryyttä,
jotka vaelsivat erityisessä sydämen nöyryydessä.
Daavid on yksi sellainen esimerkki. Silloinkin, kun
Saul tavoitteli hänen henkeään ja Daavidille tarjoutui
tilaisuus kostaa Saulille, hän mieluummin pisti Sanan
toimimaan. Hän sanoi: ”Pois se! Herra varjelkoon
minua tekemästä sitä herralleni, Herran voidellulle,
että satuttaisin käteni häneen; sillä hän on Herran
voideltu” (1 Samuel 24:7).
Ei kummakaan, että Jumala luonnehti Daavidia
”sydämeni mukaiseksi mieheksi” (Apostolien teot
13:22). Mikä kunnia saada tulla kaikkivaltiaan
Jumalan luonnehtimaksi tuolla tavalla! Kaihda omassa
elämässäsi ylpeyttä ja ylimielisyyttä. Ole pukeutuneena
nöyryyteen, niin Jumala taatusti tulee edistämään ja
korottamaan sinua.

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua
siitä, että opetat minulle tänään
Sanaasi ja osoitat minulle, mitä
nöyryys on – sen suurenmoisen
laadun, mikä vetää puoleensa
jumalallisen suosion ja tuen. Minä
vaellan tänään rakkaudessa ja
suostuneena Sanan alaisuuteen,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Kirje
Timoteukselle
4:1-22
Jeremia 26-28

2 VUODEN
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Jeesuksen nimen käyttö –
kysymys auktoriteetista
…kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen
notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että
niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan
alla ovat (Filippiläiskirje 2:10).

E

fesolaiskirje 1:21 puhuu ylösnousseesta
Kristuksesta antaen meidän tietä, että Hänet on
asetettu taivaallisiin, ”korkeammalle kaikkea hallitusta
ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä
mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan
myös tulevassa” [AMP]. Tässä sana ”hallita” tarkoittaa
kahta seikkaa: ensinnäkin se merkitsee hallitsevaa
auktoriteettia, ja toiseksi, se merkitsee hallitsemisessa
käytettäviä määräyksiä. Se viittaa hallitsijaan ja
hallitsemisen järjestämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei
ole väliä sillä, miten tämä hallinto on toteutettu, sillä
Jeesus on jokaisen tason ja säädöksen yläpuolella.
Hänet on asetettu, ei ainoastaan yläpuolelle, tai
vähän yläpuolelle, vaan paljon korkeammalle kaikkea
hallitusta, valtaa, voimaa ja herruutta. Halleluja!
Niinpä siis Jeesuksen nimeä käyttäessäsi sinun
ei tarvitse alkuunkaan epäillä. Jumala ei sanonut,
että käyttäisit nimeä ainoastaan, jos sinulla on uskoa.
Kun on kysymys Jeesuksen nimen käyttämisestä,
silloin puhutaan auktoriteetista eikä suinkaan
uskosta. Ajattelehan tätä: liikennettä ohjaava poliisi
ei tarvitse tippaakaan uskoa näyttäessään ajoneuvolle
pysähtymismerkin. Se usko riittää, joka on saanut hänet
sille paikalle. Ja Raamattu sanoo, että Jumala on antanut
jokaiselle meille määräosan uskoa (Roomalaiskirje
12:3).
finnish

Kaikki se usko, mitä tarvitaan Jeesuksen Kristuksen
tykö tullaksemme, on jo suotu sinulle. Nyt sinulla on
auktoriteetti yli jok’ikisen pimeyden demonin. Et tarvitse
ketään avuksesi voidaksesi ajaa tänään ulos perkeleen.
Matteus 17:5 kertoo Jumalan todistuksen Jeesuksesta;
Hän sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon
minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä.” Tämä on
sanottu kaikelle, millä on älykkyyttä, sekä eläville että
ei-eläville asioille. Jumala määräsi ne kuulemaan ja
tottelemaan Jeesusta.
Sama määräys oli annettu koskien sinua sinä
päivänä, kun synnyit uudesti. Kaikki, mitä on luotu,
enkelit, demonit jne., on määrätty kuulemaan ja
tottelemaan, kun sinä puhut, sillä sinä seisot puhumassa
Jeesuksen auktoriteetilla. Kun annat määräyksiä tai
rukoilet Jeesuksen nimessä, se on juuri sama asia,
kuin että Jeesus itse olisi siinä puhumassa. Senpä
vuoksi, ole aivan rohkea käyttämään Jeesuksen nimeä
auktoriteettitoimessa, kun käyt kontrolloimaan elämäsi
olosuhteita ja kesyttämään luonnonvoimia.

Rukous

Kallis Isä, minä kiitän Sinua
tästä etuoikeudesta ja
auktoriteettiasemasta voida
käyttää Jeesuksen nimeä. Minä
elän Hänen nimessään ja Hänen
nimensä turvin tehden asioita tuon
nimen voimassa. Sen vuoksi minä
vaellan Hänen vanhurskautensa
voitossa ja herruudessa edistyen
kirkkaudesta kirkkauteen,
Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Jatka kasvamista Sanan turvin
Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on
kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi
(Heprealaiskirje 5:13).

H

eprealaiskirje 5:12 sanoo: ”Sillä te, joiden
olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen
tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen
ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa
tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.” Hengelliseen kasvuun
tarvitaan ravinnoksi Jumalan sanaa, sillä Sana on
”vahvaa ruokaa” (hengellistä ruokaa) aivan oikeasti
(Johannes 6:55). 1 Pietarin kirje 2:2 vahvistaa tämän
toteamalla: ”…halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset
sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta
kasvaisitte pelastukseen.”
Lapsuusaikanasi ravintonasi oli maito, mutta tuli
aika, jolloin sinun täytyi lakata turvautumasta ravinnon
saannissasi pelkkään maitoon. Näin tapahtuu Jumalan
sanan kanssa. Aloitat Sanan väärentämättömällä
maidolla (yksinkertaisilla totuuksilla), mutta et jää
siihen tilaan; edistyt ja alat käyttää Sanan ”vahvaa
ruokaa”. Vahva ruoka on niille, jotka ovat täysi-ikäisiä;
he ovat kypsyneet täyteen miehuuteen Kristuksessa
(Heprealaiskirje 5:14).
Esimerkiksi, saatamme sanoa hengelliselle lapselle:
”Jumala tulee parantamaan sinut”; näin siksi, koska
hän on harjaantumaton vanhurskauden sanassa.
Hengellisesti aikuistunut tietää paremmin; hän elää
jumalallisessa terveydessä; hän ei ”odota”, että Jumala
parantaisi hänet. Hän tietää, miten Sanaa käytetään
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ja hän elää Sanassa. Hän käyttää Sanaa halliten
olosuhteita ja voittaa vastukset.
Kasva aikuiseksi Hengen ja Jumalan valtakunnan
asioissa; sellainen unelma Jumalalla on sinusta. Hän
sanoi Efesolaiskirjeessä (4:13-14): ”…kunnes me
kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan
Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen
täyteyden täyden iän määrään…” Aito hengellinen
kypsyys on sitä, että suostumme Jumalan sanan
valmennettaviksi ja elämme aistien yläpuolella.
Hengellisenä lapsena pysytteleminen on itsepetosta
eikä silloin päästä nauttimaan Jumalan parhaista
asioista.
Raamattu sanoo: ”…niin kauan kuin perillinen
on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta,
vaikka hän onkin kaiken herra” (Galatalaiskirje 4:1).
Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa, että hengellisesti
kypsymätön ei kykene vaeltamaan vielä perintönsä
käyttäjänä, vaikka ne oikeudet ja edut ovat hänellä
Kristuksessa. Niinpä siis jatka Sanassa kasvamista ja
Sanasta kasvamista ja nauti Kristuksen suurempia
kirkkauksia ja aarteita.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua Sanastasi,
joka on minussa voimallinen
tuottaen erityisyyttä ja kirkkautta.
Minut on asetettu Sanan
kautta voittoisaan elämään,
jossa olosuhteet mukautuvat
kohdallani sen mukaisesti
kuin Sinä olet tarkoittanut ja
määrännyt, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Tiitus 3:1-15
Jeremia 31-32
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Jaakob 4:1-16
Hesekiel 30

Lisäopiskelua varten:
Matteus 4:4; Jaakob 1:22; 1 Korinttolaiskirje 13:11
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

maanantai

31
Rakastava Jeesus
Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu!
Maran ata (1 Korinttolaiskirje 16:22).

H

erra Jeesus sanoi: ”Jos te minua rakastatte, niin
te pidätte minun käskyni” (Johannes 14:15),
mikä tarkoittaa, että Hänen sanansa pitäminen osoittaa
sinun rakastavan Häntä. Lisäksi, avausjakeessamme
sanotaan, että jos joku ei rakasta Herraa Jeesusta
Kristusta, olkoon sellainen ihminen ”anathema” eli
kirottu. Rakkaus Jeesukseen ei ole mikään debatti- tai
neuvotteluasia; se ei kuulu valinnan vallan asioihin, Se
on asia, mikä sinun on yksinkertaisesti tehtävä.
Jeesus on taivaan kruunu ja koko maailman ilo.
Koko universumi kaikkinensa pyörii Hänen ympärillään.
Hän on Jumalan rakkauden ruumiillistuma ja täydellisin
ilmoitus! Isä on ilmaissut itsensä ja rakkautensa
Jeesuksessa. Isällä ei ole parempaa keinoa vakuuttaa
rakkauttaan ja ilmoittaa itsensä ihmiselle kuin tehdä
se Jeesuksessa! Jeesus on Isän sydämen ilo. Kaikki,
mitä Jumala tekee, tapahtuu Jeesukseen liittyen.
Tämän vuoksi sinun on rakastettava Jeesusta kaikesta
sydämestäsi. Joku mahtaa haluta kysyä: ”Mutta
miten voin rakastaa Häntä, kun en voi nähdä häntä
fyysisesti?”
Hänhän sanoi jo sen: ”Jos rakastat minua, niin sinä
pidät minun käskyni [Sanani]!” Se tapahtuu siis Sanan
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kautta. Hän vallitsee sydämiämme ja elää Sanansa
kautta. Häntä rakastaminen on yhtä kuin rakastaa
Sanaa; elää Hänen sanansa mukaisesti. Kerran joku
sanoi: ”Uskon kyllä Jumalaan ja rakastankin Jumalaa,
mutta en minä usko Jeesukseen.” Se ei voi olla niin, sillä
Raamattu sanoo: ”Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei
ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös
Isä” (1 Johanneksen kirje 2:23). Jos rakastat Isää, sinun
tulee rakastaa myös Poikaa.
Jumalan rakastaminen osoittautuu todeksi siinä,
että rakastat Jeesusta. Eikä ole olemassa parempaa
keinoa osoittaa todeksi rakkauttaan Mestariaan kohtaan
kuin toteuttamalla Hänen sanansa. Rakkautesi Häntä
kohtaan tulisi ilmetä sekä palvontana että toimintana.
Rakkautesi Häntä kohtaan pitäisi olla elämäsi suurin
viehätys ja omaleimaisuuttasi korostava määrite.

Rukous

Kallis Herra Jeesus, minä
rakastan Sinua; kiitän Sinua
kaikesta, mitä olet tehnyt
hyväkseni. Arvostan ja korotan
Sinun kunniaasi elämälläni;
kiitos siitä, että annat minulle
iankaikkisen elämän, ja siitä, että
rakastat minua niin lämpimällä
ja iäti kestävällä rakkaudella.
Sinä olet kaikkeni; Sinä yksin
olet arvollinen saamaan kaiken
ylistyksen, kirkkauden, kunnian
ja palvonnan iankaikkisesta
iankaikkiseen. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Filemon 1:1-25
Jeremia 33
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Jaakob 5:1-20
Hesekiel 31

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 5:5; Johannes 14:21-23
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PELASTUSRUKOUS

L

uotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän
Päivän Sanan kautta. Kehotamme sinua, että teet
Jeesuksesta Kristuksesta elämäsi Herran rukoilemalla:
“Herra Jumala, tulen luoksesi Jeesuksen Kristuksen
Nimessä. Sanasi sanoo, että “jokainen, joka huutaa
avuksi Herran nimeä, pelastuu” (Ap.t. 2:21).
Pyydän Jeesusta tulemaan sydämeeni elämäni
Herraksi. Vastaanotan iankaikkisen elämän henkeeni.
Roomalaiskirje 10:9 sanoo: “Sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi,
että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin
sinä pelastut.” Julistan, että olen pelastettu ja olen
uudestisyntynyt; olen Jumalan lapsi! “suurempi on
hän joka on minussa, kuin se joka on maailmassa” (1.
Johanneksen kirje 4:4). Nyt minä vaellan tietoisena
uudesta elämästäni Kristuksessa Jeesuksessa.
Halleluja!”

Onnittelut! Olet nyt Jumalan lapsi. Saadaksesi
lisätietoa siitä kuinka voit kasvaa
kristittynä, ota yhteyttä meihin:
united kingdom:		

Tel.:+44 (0)1708 556 604
nigeria:

Tel.:+234-703-000-0927

+234-812-340-6791
+234-812-340-6816
+234-01-462-5700

canada:

south africa:		

Tel.:+27 11 326 0971
+27 62 068 2821
usa:

Tel.:+1 (0) 980 219 5150
+1-281-759-5111;
+1-281-759-6218

Tel.:1 647-341-9091;
Tel/Fax:+1-416-746 5080
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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
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hänen palvelutyöstään. Hänen televisio
lähetyksensä “Atmosphere for Miracles”
(Ihmeiden Ilmapiiri) kuten myös hengelliset
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kirjat ja audiovisuaaliset materiaalit ovat
tuoneet Jumalan Sanaa monille, sen
totuudessa, yksinkertaisuudessa ja voimassa.
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Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

