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Johdanto

E

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

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

-Pastori Chris Oyakhilome
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keskiviikko

Uusi Elämä
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto,
pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen
jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valkeuteensa (1. Pietarin kirje 2:9).

A

vausjakeemme kirjaimellinen tulkinta
tarkoittaisi sitä, että uusi luomus on ihminen,
joka on kutsuttu pois pimeydestä Jumalan ihmeelliseen
valkeuteen, ja ymmärretään, että pimeys kuului hänen
menneisyyteensä. Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä
uutta luomusta ei ole ollut aiemmin olemassa, ja siksi
sillä ei ole voinut olla menneisyyttä. Hänellä on uusi
elämä.
Ajatus siitä, että uudella luomuksella olisi
menneisyys, on todella yleinen näkemys sellaisten
uskovien kohdalla, jotka näkevät kristityn ”syntisenä,
joka on armosta pelastettu”. Sellaisena ihmisenä, joka
oli kerran saatanan vallan alla, mutta on nyt vapaa
palvelemaan Jumalaa. Kun kasvat Jumalan Sanan
tuntemuksessa, huomaat, että uudestisyntyneenä et
olekaan henkilö, joka on temmattu saatanan otteesta
ja siirretty Jumalan käsiin, vaan olet todellakin aivan
uusi luomus. Et ole se henkilö, joka oli pimeydessä;
se henkilö tosiaankin kuoli yhdessä Kristuksen kanssa.
Sinä synnyit Hänen ihmeelliseen valkeuteensa.
Apostolien teot 13:32-33 kertoo meille ihastuttavasti
näin: ”Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt
meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen; niin
finnish

kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä
olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut
synnyttänyt’.” Jumala ei sanonut: ”Sinä olet minun
Poikani, tänä päivänä minä olen nostanut sinut takaisin
elämään”, ei. Pikemminkin Hän sanoi: ”Tänä päivänä
Minä olen synnyttänyt sinut.” Kun Jeesus kuoli, Hän
kuoli hengessä, sen vuoksi Häntä kutsutaan kuolleitten
esikoiseksi (Ilmestyskirja 1:5), eikä ensimmäiseksi
kuolleista herätetyistä. Kun Hänet herätettiin kuolleista,
Hän nousi uutena luomuksena.
2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo: ”…jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus.” Sinä olet
uusi laji – Kristuksessa uudeksi luotu ja saatettu aivan
uudenlaiseen elämään: ”Niin olemme siis yhdessä
hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan,
että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän
kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa
elämässä vaeltaman” (Roomalaiskirje 6:4).

Tunnustus

Elämäni on yhtä kirkkautta
ja erinomaisuutta, sillä minä
olen uusi luomus Kristuksessa
Jeesuksessa! Minä vaellan
Jumalan kirkkaudessa ja
valkeudessa, koska olen syntynyt
uuteen elämään. Minä elän
Jumalan mittaamattomassa
ja rajoittamattomassa
armosuosiossa sekä Hänen
armoteoissaan. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 9:1-32
4. Mooseksen
kirja 6-8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 19:1-12
2. Mooseksen
kirja 10

Lisäopiskelua varten:
1 Johannes 5:11-12; Kolossalaiskirje 3:9-10
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Henkesi On Olemuksesi Ydin
…sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan
(Roomalaiskirje 10:10).

”S

ydän” yllä olevassa jakeessa tarkoittaa
ihmisen henkeä, joka on sinun olemuksesi
ydin – todellinen minuutesi. Sinä olet hengellinen
olento. Kun synnyit uudesti ylhäältä, sinä sait ottaa
vastaan omaan henkeesi Jumalan elämän ja luonnon;
elämän voimat asustavat nyt sinun hengessäsi. Tämän
vuoksi sinun on ravittava ja kehitettävä henkeäsi, sillä
yhteytesi Jumalan kanssa tapahtuu sinun henkesi
välityksellä. Sananlaskut 4:23 sanoo: ”Yli kaiken
varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä
lähtee.”
Jumalan valo on sinun hengessäsi. Hän johtaa
ja opastaa sinua sisäisestä ihmisestäsi käsin. Henkesi
on Herran lamppu (Sananlaskut 20:27); juuri siellä
tapahtuu Jumalan Sanan kirkastuminen sinulle. Sisäinen
ihminen luotiin ottamaan vastaan Jumalan Sanaa,
uskomaan ja toimimaan sen varassa. Kun henkesi
toimii Sanan varassa, se on uskoa, sillä usko on ihmisen
hengen vastakaikua Jumalan Sanalle.
Ruoki ja ravitse jatkuvasti henkeäsi Jumalan Sanalla.
Jeesus sanoi, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan
jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta (Matteus
4:4). Kun henkeäsi kasvatetaan ja ravitaan Sanalla, se
finnish

vaikuttaa sinun mieleesi! Mielesi tulee uudistetuksi
ja ohjelmoiduksi ajattelemaan yksinomaan voittoa,
menestymistä ja erinomaisuutta.
Ihmisluonnon suurimmat mahdollisuudet ovat
ihmisen hengessä, ei ihmisen mielessä. Kun Raamattu
sanoo: ”…Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi” (Jesaja
60:1), se viittaa sinun hengessäsi eli olemuksesi ytimessä
olevaan kirkkauteen. Jumaluuden täydellisyydet, sen
ihanuus ja erinomaisuus ovat asettautuneet asumaan
sinun henkeesi! Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua
valostasi, joka on minun
hengessäni sekä kyvystä ottaa
vastaan johdatusta, innoitusta,
neuvoa ja viisautta Sinun
Sanastasi ja Pyhältä Hengeltä.
Sinun Sanasi virkistää ja opettaa
jatkuvasti henkeäni ja se saa
aikaan erinomaisuutta ja tuo
ilmi vanhurskauden, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 9:33-50
4. Mooseksen
kirja 9-10
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 19:13-22
2. Mooseksen
kirja 11

Lisäopiskelua varten:
Sananlaskut 20:27; 2 Korinttolaiskirje 4:16; 1 Pietarin kirje 3:3-4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ilmaise Sanoin Se, Mitä Uskot
…sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan
(Roomalaiskirje 10:10).

J

otkut kristityt kärsivät siitä, että heidän
henkilökohtaiset kokemuksensa eivät näytä
olevan linjassa Jumalan Sanan todellisuuden ja
huolenpidon kanssa, vaikka he ”uskovat” Jumalan
Sanan. Jumalan Sanan uskominen ei kuitenkaan vielä
merkitse sitä, että se toimisi sinun kohdallasi. Pelkkä
uskominen ei riitä. On kuin uskoisit, mutta et käytä
uskoa; ei sellainen toimi; tuloksiin päästäksesi sinun
tulee käyttää uskoasi.
Kuten avausjakeemme toimintaperiaate paljastaa,
että vaikka oletkin uskonut ja sinulla on asiat kunnossa
Jumalan kanssa, et kuitenkaan pääse nauttimaan
pelastuksen ja vanhurskauden hyödyistä ennen kuin
toimit avausjakeen alleviivatun osan mukaan. Sinun
tunnustuksesi tempaa sinut pelastuksen voimallisen
kokemuksen vaikutukseen, tämä tarkoittaa, että suusi
tunnustuksella on tärkeä merkitys. Sinulle annettiin
suu, jotta sanot oikeita asioita, jotka tulevat antamaan
suuntaa elämänkurssiisi, pelastuksesta lähtien: ”Suun
tunnustuksella pelastutaan.”
Sana ”tunnustus” on käännetty kreikankielen
”homologeo” sanasta, mikä tarkoittaa sitä, että
puhutaan samaa asiaa yksimielisesti; eli samaa asiaa
sopimuksessa Jumalan kanssa. Kun Jumala sanoo
jotakin, sinä suhtaudut siihen asiaan puhumalla
finnish

samassa linjassa tai yhteisymmärryksessä Jumalan
puheen kanssa. Sinun on tehtävä tämä voidaksesi
kokea Hänen Sanansa siunausta elämässäsi.
Jumala antoi meille suun kyetäksemme puhumaan
ja käyttämään Hänen Sanaansa muovaamaan ja
muotoilemaan elämäämme ja elämänkulkuamme
Hänen täydellisen tahtonsa suuntaan. Hänen Sanansa
edellyttää sinulta reaktiota kaiken aikaa. Sinun reaktiosi
on se, mitä sanot siihen, mitä Hän sanoi: ”…sillä
hän itse on sanonut…niin että me turvallisin mielin
sanomme” (Heprealaiskirje 13:5-6). Jos tämä periaate
toimii pelastuksen kohdalla, se tulee toimimaan
myös kaikessa muussakin, mikä lepää pelastuksen
perustuksella: vapautuminen, suojelus, parantuminen,
varjeleminen, vaurastuminen, hyvinvointi, eheytyminen
jne. Sen vuoksi älä pysähdy pelkkään uskomiseen;
tunnusta ääneen uskoasi ja toimi sen mukaisesti.

Rukous

Minä vaellan ehdottomassa
herruudessa, voitossa,
1 VUODEN
jumalallisessa terveydessä,
RAAMATUNLUKUturvassa, hyvinvoinnissa ja
SUUNNITELMA
eheydessä, sillä minä olen Markus 10:1-31
Kristuksessa, ja Kristus on minun 4. Mooseksen kirja
elämäni! Hänen viisautensa,
11-13
vanhurskautensa, rauhansa,
kirkkautensa ja ilonsa ovat
2 VUODEN
minussa häikäisevinä ja tulevat RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
ilmi kauttani, Jeesuksen nimessä.
Matteus 19:23-30
Aamen.
2. Mooseksen
kirja 12

Lisäopiskelua varten:
Markus 11:23; Roomalaiskirje 10:9-10
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Aidon Palvonnan
Ymmärtäminen

Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat (engl.
palvovat), niiden tulee rukoilla (engl. palvoa)
hengessä ja totuudessa (Johannes 4:24).

K

un puhumme palvonnasta, on ihmisiä, jotka
eivät käsitä, mitä palvonta on. He ihmettelevät:
”Ketä sinä palvot?”, ”Miksi sinä palvot?”, ”Mitä se
hyödyttää palvoa?”
Palvonta on Jumalan hyvyyden, siunauksien,
ystävällisyyden ja vanhurskauden tunnustamista ja
arvostamista. Se on Hänen luonteensa tiedostamista,
arvostamista tai tunnustamista. Esimerkiksi, kun
kiität Jumalaa sanoen: ”Herra, Sinä olet hyvä, olet
niin ystävällinen, olet siunannut minua, Sinä olet
vanhurskas”, jne., sinä määrittelet ja osoitat tiedostavasi
sekä arvostavasi Hänen luonteenpiirteitänsä.
Jumala pitää siitä, että sinä palvot Häntä
tuolla tavoin, koska se ilmentää sitä, kuka Hän on
sinun elämässäsi; Hän erottuu kaikista muista ja
kaikesta muusta elämässäsi. Kun kiität Häntä Hänen
hyvyydestään, antimistaan, siunauksistaan ja kaikista
niistä suurenmoisista asioista, mitä Hän on sinulle
antanut, ja mitä Hän on tehnyt puolestasi, sinä lasket
ne Hänen ansioikseen. Siitä seuraa, että Hän tekee
elämässäsi lisää asioita sinun hyväksesi.
Lisäksi palvonta tuo meille enemmän ilmestystietoa
Jumalasta. Tämän vuoksi me palvomme Jumalaa
emmekä ihmisiä, enkeleitä tai jotain muuta. Ei enkeleillä
eikä ihmisillä ole sellaista ominaisuutta tai kykyä, että
he voisivat tuoda ilmi itsestään enempää, mitä he itse
pystyvät ymmärtämään. Et voi kasvaa hengellisesti sen
perusteella, että tunnet jonkun enkelin tai ihmisen;
yksikään ihminen ei voi olla täydellisenä peilinä sinulle,
finnish

sillä jokainen ihminen on itsessään ainutlaatuinen.
Mutta yhteys Jumalan kanssa heijastaa Jumalaa
sinuun, ja siinä prosessissa Hän toimii täydellisenä
peilinäsi ja näyttää sinulle tulevaisuutesi, elämäsi,
persoonallisuutesi, arvosi ja sitten myös Hänen sinulle
antamansa elämäntarkoituksen.
Siksi huomaat, kun tutkit Raamattua ja luet niistä
miehistä ja naisista, jotka ovat kohdanneet Jumalan,
että heillä kaikilla oli jumalallinen ilmestystieto;
Jumalan antama tieto elämäntarkoituksesta sekä
ymmärrys tulevaisuudesta, mihin Jumala oli heitä
johdattamassa, kuin myös ilmestystieto itse Jumalasta.
Täten palvonta on meille jotakin paljon enemmän
kuin vain muotoseikka, rituaali tai uskonnonharjoitus.
Kun palvomme Jumalaa, kyseessä on todellinen
kohtaaminen, todellinen havainnointi ja todellinen
kanssakäyminen jumaluuden kanssa.
Kun olet seurakunnassa ja on palvonnan aika, tai
kun palvot Häntä kammiossasi, anna Hänelle koko
huomiosi, kun ymmärrät tämän, keskity kokonaan
palvomaan Herraa.

Rukous

Rakas Isä, minä tunnistan
ja arvostan sitä, miten hyvä,
Sinä olet, kun siunaat, olet
ystävällinen ja vanhurskas. Minä
palvon Sinua hengestäni, että
olet tehnyt minut erinomaiseksi
henkilöksi ja kaunistanut elämäni
kirkkaudellasi. Minä korotan
Sinun majesteettiuttasi ja ylistän
Sinua saamistani siunauksista ja
ihmeistäsi, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 10:32-52
4. Mooseksen
kirja 14-15
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 20:1-16
2. Mooseksen
kirja 13

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 138:2; Johanneksen ilmestys 4:10-11; Filippiläiskirje 3:3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sanan Kautta Tullut Perintösi
Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen
armonsa sanan haltuun, hänen, joka on
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan
teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa
(Apostolien teot 20:23).

Y

llä olevan jakeen loppuosa sanoo, että Sana
on voimallinen ”antamaan teille” perintöosan
kaikkien pyhitettyjen joukossa. Jumalan Henki, apostoli
Paavalin kautta, kirjoitti tämän seurakunnalle. Miksi
Hän sanoi tämän kristityille, joilla on jo perintöosa
Kristuksessa?
Syy on selvä. Ensiksikin tulee ymmärtää, että Hän
ei puhunut perinnön omistamisesta, ennemminkin
hän viittasi perintöön, joka on luovutettu käsiisi. Kyllä,
laillisesta näkökulmasta katsottuna kaikki on sinun
Kristuksessa Jeesuksessa, mutta on myös auktoriteettia
vastaan kapinoivia – saatana ja hänen joukkionsa
– jotka yrittävät usein huijata Jumalan kansaa, jotta
he eivät nauttisi perinnöstään. Nyt Paavali julistaa
Pyhän Hengen vaikutuksesta, että Jumalan Sana
kykenee kirjaimellisesti vapauttamaan sinun perintösi
sinun käsiisi ja nautittavaksesi vastustajan toimista
välittämättä.
Tämä merkitsee meille täydellistä iloa, täyttymystä
ja kirkkautta Kristuksessa Jeesuksessa! Tämä nimittäin
tarkoittaa sitä, että sinun vaurastumisesi ja saamasi
siunaukset eivät ole riippuvaisia siitä, ovatko sinun
vanhempasi tai esi-isäsi jättäneet sinulle mitään
finnish

perintöä! Kristuksessa sinä olet saanut perinnön:
”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi
olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on
valkeudessa” (Kolossalaiskirje 1:12). Pietari kuvailee
tätä perintöä turmeltumattomaksi ja saastumattomaksi
ja katoamattomaksi sekä iankaikkiseksi (1. Pietarin
kirje 1:4).
On ihastuttavaa huomata, ettei Jumalan Henki
sanonut, että Sana jakaa sinulle perinnön, vaan että
Hän ”antaa” sinulle tuon perintöosan. Toisin sanoen,
kun mietiskelet Sanaa, siitä tulevat siunaukset käyvät
ilmeisiksi sinun elämässäsi! Ei siis ihme, että Raamattu
sanoo: ”Harrasta [engl. mietiskele] näitä, elä näissä
[engl. antaudu kaikkinesi näille], että edistymisesi
olisi kaikkien nähtävissä” (1Timoteuskirje 4:15).
Halleluja!

Rukous

Sanassa oleva kirkkaus ja siitä
tuleva vanhurskaus tulevat
ilmi ja ovat silminnähtäviä
elämässäni. Uskoni on elävää
ja saa aikaan tuloksia, kun laitan
Sanan töihin. Suussani oleva
Jumalan Sana saa olosuhteet
Jumalan täydellisen tahdon
mukaisiksi hyväkseni, ja antaa
minulle jokaisen siunauksen,
mikä on osoitettu kuuluvaksi
minulle Kristuksessa, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 11:1-26
4. Mooseksen
kirja 16-17
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 20:17-23
2. Mooseksen
kirja 14

Lisäopiskelua varten:
2 Kirje Timoteukselle 2:15; 1 Kirje Timoteukselle 4:15; 1 Kirje
Timoteukselle 6:12
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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maanantai

Periaate On Se, Mikä Toimii
Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää
siihen, mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut:En
minä sinua hylkää enkä sinua jätä”; niin että me
turvallisin mielin sanomme: Herra on minun
auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen
minulle tehdä? (Heprealaiskirje 13:5-6)

A

vausjakeemme tekstissä Pyhä Henki antaa
tärkeän neuvon viidennen jakeen alussa.
Hän sanoo: olkoon vaelluksenne ilman ahneutta
ja tyytykää siihen, mitä teillä on. Hän olisi voinut
lopettaa tähän, mutta eipä lopettanutkaan. Sen sijaan
Hän jatkoi kertomalla syyn siihen, miksi Hän antoi
tällaisen määräyksen aivan aluksi, ja sen me löydämme
viidennen jakeen loppuosassa: ”sillä Hän itse on
sanonut: ’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä.’”
Jälleen Hän olisi voinut lopettaa tähän, ja se olisi
merkinnyt, että Hän halusi meidän näkevän lupauksen,
mikä jo sinänsä olisi ollut aivan mukava juttu. Mutta
Hän jatkaa seuraavassa jakeessa ja paljastaa meille
jotain vielä syvällisempää; Hän sanoi: ”niin että
me turvallisin mielin sanomme: “Herra on minun
auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen minulle
tehdä?” Tämä muuttaa kaiken! Kyseessä ei olekaan
enää pelkkä lupaus; nyt on paljastettu periaate. Hän
perustaa neuvonsa tietyn periaatteen varaan. Periaate
on tämä: ”Jumala on sanonut, jotta sinä voit sanoa
turvallisin mielin…”
finnish

Jumala antoi meille Sanansa, jotta voimme sanoa
aivan rohkeasti jotakin, mikä on Jumala sanoman asian
mukaista. Tämä on se, joka muuttaa elämäsi. Lupaus
ei vielä muuta sinun elämääsi; mutta periaate muuttaa.
Ja tämä periaate ei ala toimia, ennen kuin sinä ryhdyt
toimimaan sen mukaisesti.
Periaatteen käyttöön ottamisessa et vain ”lainaa”
sitä, mitä Jumala on sanonut. Teemajakeemme ei sano:
”Hän itse on sanonut: `En minä sinua hylkää enkä sinua
jätä´, niin että me turvallisin mielen sanomme: `En minä
sinua hylkää enkä sinua jätä´”; ei! Hän ei sanonut, että
toista kuulemasi. Saman asian puhuminen yhtäpitävästi
tarkoittaa sitä, että sinä annat henkilökohtaisen uskon
vastauksesi Jumalan Sanalle sillä perusteella, että olet
ymmärtänyt sen tarkoin ja luotat siihen, mitä Jumala
on sanonut. Se tarkoittaa sitä, että vastakaiku sinulta
on yhdenmukaista Hänen sanomansa asian kanssa.
Tämä on periaate; ja tämä on se, joka muuttaa sinun
elämäsi. Halleluja!

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, minä
kiitän Sinua siitä, että olet saanut
aikaan, että koen enenevää
kirkkautta elämässäni, kun minä
vakuutan tänään Sinun Sanaasi.
Minä olen menestyjä ja voittaja
iäti, sillä Kristus on minun
lähteeni, minun kykenevyyteni ja
riittävyyteni, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 11:2733-12:1-17
4. Mooseksen
kirja 18-19
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 20:24-34
2. Mooseksen
kirja 15

Lisäopiskelua varten:
2 Korinttolaiskirje 4:13; Markus 11:23
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Hänen Armonsa Sana
Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen
armonsa sanan haltuun, hänen, joka on
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan
teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa
(Apostolien teot 20:32).

H

uomaa, että avausjakeemme ei sano: ”Ja
nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen
tuomionsa sanan haltuun…” tai ”…Hänen vihansa
sanan haltuun,”; ei! Siinä sanotaan: ”Minä uskon teidät
Jumalan ja Hänen armonsa sanan haltuun…” Mitä on
armo? Se on Jumalan rakastavaa ystävyyttä, ehtoja vailla
olevien siunausten muodossa tulevaa huolenpitoa ja
suosiota, jopa sitä ansaitsemattomille.
Armo on Jumalan luonteen kunnioitusta herättävän
ihana asia; se on Hänen hellää rakkauttaan, tosi etäällä
kaikesta pahuudesta, petollisuudesta, pimeydestä ja
kaikesta, joka tuottaa kirousta. Armo on sellainen, että
sen kanssa ei tapahdu sen mukaan, mitä sinä ansaitset,
vaan Jumalan säälin ja hyvyyden mukaan, jota Hän on
osoittanut sinulle Kristuksessa Jeesuksessa jo ennen
maailman perustamista.
Hänen armonsa Sana ympäröi sinut Hänen
rakkaudellansa; sinä olet Hänen rakkautensa keskipiste.
Sinua kohtaan ei ole olemassa mitään tuomiota
(Roomalaiskirje 8:1). Lain käskysana tuomitsee; se on
kova ja se herättää Jumalan vihan. Kuitenkaan se ei
finnish

tehnyt ihmisistä täydellisiä (Heprealaiskirje 7:19). Laki ei
kyennyt antamaan elämää. Mutta kiitos Jumalan, ”Sillä
laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on
tullut Jeesuksen Kristuksen kautta” (Johannes 1:17).
Me olemme Herran Jeesuksen armon alla; meidät on
rakennettu Hänen armonsa sanalla.
Antaudu kaikkinesi Hänen armonsa Sanalle.
Sanalla on voima ja kyky; se on itsessään tehokas,
ja se voi tehdä sinusta sellaisen, mistä se puhuu.
Huomasitko, että Jumala ei sanonut, että sinun tulisi
”rakentaa itseäsi Sanalla”, sen sijaan Hän sanoo: ”Sana
rakentaa sinua.” Joten kaikki se, mitä sinun tulee tehdä,
on että sinä ravitset itseäsi Sanalla, otat vastaan ja
opettelet sitä, jotta se voi olla sinun sisimmässäsi ja
voit elää sen mukaan.

Rukous

Rakas Isä, Sinun Sanasi rakentaa
elämääni ja siirtää minut yhä
korkeampiin kirkkauksiin. Olen
hyvin tietoinen tästä siunauksesta
vaeltaessani vanhurskaudessa,
vahvana uskossa ja tuottaen
hedelmää kaikessa, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 12:18-44
4. Mooseksen
kirja 20-21
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 21:1-11
2. Mooseksen
kirja 16

Lisäopiskelua varten:
1 Kirje Timoteukselle 4:15; Johannes 1:16-17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
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Oikeanlaista Palvontaa
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat
rukoilevat (engl. palvojat palvovat) Isää hengessä
ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita (engl.
palvojia) myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja
jotka häntä rukoilevat (engl. palvovat), niiden tulee
rukoilla (engl. palvoa) hengessä ja totuudessa
(Johannes 4:23-24).

O

n olemassa oikeanlainen tapa palvoa Jumalaa.
Et voi palvoa Häntä itse valitsemallasi
tavalla ja luulla, että Hän hyväksyy sen. Esimerkiksi,
1. Mooseksen kirjan luku 4 kertoo meille, miten kaksi
miestä – Kain ja Aabel – Aadamin ja Eevan pojat
uhrasivat Jumalalle. Kain toi Jumalalle uhrattavaksi
maanviljelyksensä tuotteita; hän uhrasi Jumalalle sitä,
mikä oli hänen mielestään aivan ok, eikä sitä, mitä
Jumala oli pyytänyt uhraamaan.
Aabel puolestaan uhrasi sen mukaisesti, mitä
Jumala oli vaatinut ja hänen uhrinsa tuli hyväksytyksi.
Et anna Jumalalle sitä, mitä ajattelet sinulla olevan; anna
Hänelle sitä, mitä Hän sinulta pyytää. Samoin on laita
palvomisen kohdalla. On tärkeää, että vaellat Jumalan
Sanan valossa ja teet tarkoin sitä, mitä Hän tahtoo.
Vaikka joku näyttää hyvältä, ei tarkoita, että Jumala
hyväksyy sen. Olet kenties kuullut joidenkin sanovan:
”Niin, jokainen voi palvoa miten haluaa; voin päättää
olla hiljaa ja palvoa Jumalaa mielessäni”. Tuo on väärin.
Kyllä Jumala tietää, mitä mielessäsi liikkuu, ja silti Jeesus
sanoi: ”Kun rukoilette, sanokaa…” (Luukas 11:2). Ei
finnish

Hän sanonut: ”Kun rukoilette, olkaa vaiti, sillä Jumala
tietää mitä mielessänne liikkuu.”
Kun Vanhan liiton profeetat tai papit rukoilivat,
heidän rukoustensa sisältö kirjattiin muistiin meitä varten
ja se osoittaa, että he ilmaisivat rukouksensa sanoin.
Useimmiten Jumala ohjasi pappia siinä, mitä piti sanoa.
Itse asiassa, kun Jeesus rukoili, Hän puhui ääneen, että
muutkin kuulivat Häntä. Hän ei tyytynyt pelkästään
ajattelemaan mielessään. Samoin on laita meidän
palvontamme kohdalla; sille on määrätty järjestyksensä.
Me palvomme Jumalaa Hengen kautta ja Jumalan
Sanalla – hengessä ja totuudessa! Me kohotamme
kätemme Hänen puoleensa ja teemme tunnustuksia
Hänen nimellensä: ”Uhratkaamme siis hänen
kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden
huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät”
(Heprealaiskirje 13:15). Kiitämme ja ylistämme Häntä
Hänen suuruudestaan, hyvyydestään, rakkaudestaan,
siunauksistaan ja armostaan. Halleluja.

Rukous

Rakas Isä, Sinä olet arvoinen
saamaan kirkkauden, kunnian
ja voiman, sillä Sinä olet suurin,
ja Sinussa on kaikki. Sinä yksin
olet Jumala, arvollinen saamaan
kiitoksen ja palvonnan! Kaikki
kunnia, majesteetti ja herruus
ovat Sinun nyt ja iankaikkisesti,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 13
4. Mooseksen
kirja 22-23
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 21:12-17
2. Mooseksen
kirja 17

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 29:2; Hebrealaiskirje 13:15; Filippiläiskirje 3:3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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torstai

Etuoikeus Rukoilla Ja Sen
Siunaukset

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli
aina rukoilla eikä väsyä (Luukas 18:1).

I

lman rukousta ei ole mahdollista elää Jumalan
järjestämässä voitollisessa elämässä ja Hänen
tahdossaan sinua kohtaan Kristuksessa. Raamattu
sanoo: ”…vanhurskaan rukous voi paljon, kun se
on harras” [engl. vanhurskaan vaikuttava ja palava
rukous saa aikaan paljon] (Jaakob 5:16). Kristityt, jotka
eivät ota käyttöönsä rukouksen suomia siunauksia ja
etuisuuksia, joutuvat elämässä helposti uhrin osaan.
Rukous on etuoikeus, sekä meille annettu oikeus, jota
käyttäen lähestymme Isää uskossa, Hänen Sanansa
ja Pyhän Hengen kautta. Isä haluaa aina meidän
tarttuvan kiinni siihen ja hyödyntävän mahdollisuutta
olla yhteydessä Häneen.
Jeesus sanoi (Luukas18:1): ”…heidän tuli aina
rukoilla eikä väsyä”. Seuraava vertaus, jonka Hän
kertoi, painotti sitä yhteyttä, joka meillä on silloin, kun
meillä on jatkuva, uskoa rakentava yhteydenpito Isän
kanssa. Se onkin yksi ihanimpia rukouksesta koituvia
hyötyjä, henkemme saaman vahvistuksen lisäksi.
Sinun kuuluu siis olla rukoileva (praying) kristitty eikä
vain leikkivä (playing) kristitty. Suhtaudu vakavasti
rukouselämääsi ja sen rutiineihin.
Ei rukoileminen ole sellaista, mitä harjoitat vain
silloin, kun on tarve. Sen moni ihminen on käsittänyt
väärin. Heidän mielestään rukoileminen on tie, jota
pitkin mennään pyytämään Jumalalta erilaisia asioita.
finnish

Kun taas todellinen yhteydenpito – syvä yhteys Pyhän
Hengen kanssa – on varsinainen ja korkeampi rukouksen
tarkoitus. Kun sitoudut seurustelemaan Herran kanssa,
pääset aina samalle aaltopituudelle Pyhän Hengen
kanssa; Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa kirkastuvat
sinulle.
Rukouksen voima ja tärkeys ei ole niinkään
kiinni saamistamme rukousvastauksista, kuin siitä
vaikutuksesta, joka sillä on meidän henkeemme.
Ymmärrä, että jo ennen kuin pyydätkään, on Jumala
kuullut. Mutta rukouksessa on vielä jotain, etenkin
kielillä rukoilemisessa, joka vaikuttaa sinun henkeesi ja
saa sen hehkumaan. Kun rukoilet usein kielillä, Jumalan
kirkkaus paljastuu sisäiselle ihmisellesi, ja saa aikaan
sen, että voit toimia jumalallisessa viisaudessa.

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua
etuoikeudesta saada rukoilla ja
siitä järisyttävästä siunauksesta
ja vaikutuksesta, minkä se tuo
minun henkeeni. Sinun kanssasi
seurustellessani, henkeni tulee
tietämään täydellisen tahtosi
jota voin seurata ja siten tuoda
ilmi erinomaisuutta kaikissa
tekemisissäni, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 14:1-26
4. Mooseksen
kirja 24-26
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 21:18-32
2. Mooseksen
kirja 18

Lisäopiskelua varten:
Jaakob 5:16-17 AMP; Jude 1:20 AMP; 1 Korinttolaiskirje 14:14-15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Paastoaminen Vaikuttaa Sinuun
– Ei Jumalaan
Ja hän sanoi minulle: Älä pelkää, Daniel, sillä
ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit
sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi
edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun
sanojesi tähden minä olen tullut (Daniel 10:12).

P

aastosta puheen ollen siinä tärkeänä asiana on
paaston ”tarkoitus”. On niitä, jotka painottavat
pitkäkestoisia paastoja, kuten neljänkymmenen päivän
mittaisia, niin kuin Jeesuksella. No, paaston laadusta
ei kerro niinkään sen pituus, vaan sen tarkoitus. Jotkut
ajattelevat erheellisesti, että mitä pidempi paasto on,
sitä enemmän se vaikuttaa Jumalan haluun vastata
heille; vaan ei se niin mene! Ei Jumalan mieli käänny
eikä väänny sinun paastoamisillasi. Paastoamisesi
vaikuttaa ainoastaan sinuun itseesi.
Paasto auttaa sinua tulemaan enemmässä määrin
tietoiseksi itsessäsi olevasta jumalallista luonnosta. En
puhu nyt sellaisesta paastosta, johon on lähdetty aivan
outojen kuvitelmien vallassa, vaan paastosta, missä liha
on tyystin alistettu. Tarkoitan sellaista, missä sinä olet
erottautunut muusta maailmasta, viipyen rukouksessa
sekä Jumalan Sanan tutkistelussa ja mietiskelyssä.
Sellaisina aikoina sydämesi ja mielesi ovat poispäin
kääntyneinä tämän maailman asioista ja suuntautuneet
Herraan. Silloin Herran on helpompi saada huomiosi
ja puhua sinulle ja muuttaa elämääsi, koska Hän on
finnish

tuolloin kaiken aikaa mielessäsi.
Tämänkaltaisen tarkoituksenmukaisen paaston
kautta sinun henkesi ylenee jättiläisen lailla; ihminen
sinussa tai se lihan vaikutus vähenee ja jumalallinen
luontosi kasvaa. Sellaisina aikoina, kun sanot sanan, se
nousee ihmismielen yläpuolelle ja se lähtee hengestäsi
Pyhän Hengen vallalla ja voimalla. Halleluja!

Rukous

Kallisarvoinen Herra, tänään
sydämeni riemuitsee Sanastasi.
Minut on lähetetty vaurastumisen,
siunausten ja kirkkauden
korkeammille tasoille. Vaellan
sinun täydellisessä tahdossasi,
koska Sinun Henkesi kuljettaa
minua sisimmästäni käsin,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 14:27-52
4. Mooseksen
kirja 27-28
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 21:33-46
2. Mooseksen kirja
19

Lisäopiskelua varten:
Apostolien teot 13:2; Apostolien teot 14:23; 1 Kirje Timoteukselle 4:7-8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Asemasi Ja Auktoriteettisi
Hänessä
…ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä
hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin
Kristuksessa Jeesuksessa (Efesolaiskirje 2:6).

W

uestin raamatunkäännös – (professori
Kenneth S. Wuest, vuodelta 1961
sanajärjestykseltään tarkka kreikankielisen UT:n
mukainen käännös) – tarjoaa erinomaisen tulkinnan
Efesolaiskirjeen 1:21 jakeesta. Se kertoo, että Jeesus
on ”ylitse ja yläpuolella kaiken hallitusvallan ja
auktoriteetin ja voiman ja herruuden ja jokaisen
nimen, jota mainitaan, ei pelkästään tässä ajassa, vaan
myös tulevassa ajassa.” On niin paljon, mitä pystymme
tekemään, kun otamme käyttöön yllä olevassa jakeessa
ilmoitetun syvällisen totuuden. Monet kristityt ovat
olleet hiljaa liian monista asioista ja eläneet kuin olisivat
lamaantuneina tai uhreina tässä elämässä. Jos he vain
löytäisivät oman paikkansa ja kykynsä Kristuksessa,
sekä heidän käyttöönsä tarkoitetun kirkkauden ja
voiman Hänessä, asiat olisivat toisin.
Meidät on asetettu voiman istuimelle ja
auktoriteettiasemaan yhdessä Kristuksen kanssa. Tämä
ei ole mikään satu. Me omistamme Hänen herruutensa.
Hän on antanut sinulle laillisen oikeuden kuin myös
kyvyn käyttää Hänen nimeänsä välineenä. Tuo nimi on
suurempi kuin mikään hallitus tai instituutio, nimi tai
titteli, jota mainitaan tässä maailmanajassa kuin myös
tulevassa. Jeesus Kristus on HERRA yli kaiken, ja Jumala
yli kaiken lihan.
Tällä tietämyksellä sinä voit ja sinun tulee tehdä
loppu sodista, epidemioista, pahuudesta, vaaroista ja
finnish

paholaisen ja hänen joukkionsa keksimistä tuhotöistä
koko maailmassa. Psalmi 46:9 sanoo: ”Tulkaa, katsokaa
Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja
maan päällä…” Näiden asioiden lopettaminen on
yksinkertaista. Jeesus sanoi: ”Vielä minä sanon teille:
jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä
asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen
minun Isältäni, joka on taivaissa” (Matteus 18:19).
Pistä tämä toimimaan.
Vastuu on nyt meillä! Käytä Hänen nimensä
auktoriteettia ja voimaa sopimusrukouksessa,
saadaksesi elämäsi ihanaksi. Käytä sitä rauhan
luomiseen kodissasi, naapurustossasi, kaupungissasi
ja maassasi. Käytä sitä tuomaan esiin vanhurskauden
tekoja ja vakiinnuttamaan elämänpiiriisi Jumalan tahto.
Kokoonnu yhteen uskonystäväsi kanssa tai kenties
puolisosi kanssa ja tee sopimusrukous siitä, mitä
haluatte saada tehdyksi tai tilanteesta, johon te haluatte
muutosta. Määrätkää Jeesuksen nimessä ne erityiset
muutokset, mitkä haluatte saada aikaan asemanne ja
auktoriteettinne perusteella Kristuksessa, ja niin teillä
on oleva todistus. Kunnia Jumalalle!

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua
asemastani, auktoriteetistani
ja kyvystäni Kristuksessa! Olen
Kristuksen kanssa taivaallisissa,
paljon kaikkien maailmassa
olevien hankalien asioiden,
vaivojen, vaarojen ja turmelevien
vaikutusten yläpuolella. Minä
hallitsen ja voitan olosuhteet
nyt ja aina, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 14:53-72
4. Mooseksen
kirja 29-31
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 22:1-14
2. Mooseksen
kirja 20

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 2:5-6; Filippiläiskirje 2:9-10
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Alista Tunteesi Sanan Valtaan
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut
(Roomalaiskirje 10:9).

K

un kysyt joltakin kristityltä: ”Mistä voit tietää
olevasi pelastettu?” vastaukseksi saattaa tulla:
”Minusta tuntuu nyt, että olen lähellä Jumalaa”; mutta
vastaus on väärä. Pelastuksella tai uudestisyntymisellä
ei ole mitään tekemistä sinun tunteittesi kanssa.
”Tunteesi” siitä, että olet lähellä Jumalaa, ei tarkoita,
että olet yhtään lähempänä Häntä kuin joku toinen
kristitty, joka ei kenties ”tunne” samoin. Tällä asialla
ei ole mitään tekemistä tunteitten kanssa; se on
uskon asia. Raamattu sanoo: ”Sillä armosta te olette
pelastetut uskon kautta…” (Efesolaiskirje 2:8). Emme
ole tunteittemme tuotoksia tai sitä, mitä mielemme
meille kertoo; me olemme niitä ja sitä, mitä Jumala
sanoo meidän olevan.
Kieltäydy siitä, että tunteesi ja tunteilusi hallitsevat
sinua. Kieltäydy alistumasta fyysisten aistiesi vietäväksi.
Yksi saatanan juonista on ihmisten saattaminen
tunteittensa orjiksi. Tästä syystä sinun tulee ”kukistaa”
tunteesi. Alista tunteesi Jumalan Sanan vallan alle.
Mitä tulee pelastukseen, Raamatussa sanotaan:
jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on elämäsi
Herra, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt
finnish

Hänet kuolleista, pelastus on sinun. Sinut temmataan
pimeyden valtakunnasta Valoon (Roomalaiskirje 10:9).
Olet heti paikalla syntynyt uudesti ylhäältä ja sinulla
on hengessäsi Jumalan elämä ja luonto. Jumalan Sana
on todiste siitä, että sinä olet syntynyt uudesti, eivätkä
sinun tunteesi. Roomalaiskirje 8:16 sanoo: ”Henki itse
todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme
Jumalan lapsia.”
Tunteet ovat petollisia; ne vaihtuvat tilanteiden
ja olosuhteiden mukaan, mutta Jumalan Sana on
muuttumaton. Usko, omaksu ja elä vain Jumalan
Sanasta.

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua
siitä, että olet vienyt minut
sellaiseen elämään, joka on
enemmän kuin luonnollisella
tasolla olevan elämän
käsittäminen. Minä suorastaan
kukoistan keskellä pelastuksen
siunauksien: vapautuksen,
jumalallisen terveyden,
kestävyyden, menestymisen ja
eheyden keskellä. Ne ovat tulleet
osakseni Kristuksen kuoleman,
hautaamisen ja ylösnousemuksen
myötä, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 15:1-20
4. Mooseksen
kirja 32-33
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 22:15-22
2. Mooseksen
kirja 21

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 10:9-10; Roomalaiskirje 8:5-9; Roomalaiskirje 8:12-15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Älä Suhtaudu Keveästi
Kielilläpuhumiseen
Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva
rakentaa seurakuntaa (1. Korinttolaiskirje 14:4).

K

ielilläpuhuminen on todella tärkeää meille
kristityille. Raamattu sanoo: ”Niin, sopertavin
huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle,
hän, joka on sanonut heille: ’Tässä on lepo; antakaa
väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka…’” (Jesaja
28:11-12). Pietari käyttää ilmaisua ”virvoituksen
ajat” (Apostolien teot 3:20). Kielillä puhuvat löytävät
virvoituksen, nuorentumisen ja kukoistamisen.
Kielilläpuhuminen myös parantaa sinua.
Avausjakeemme Amplified -raamatunkäännöksen
mukaan sanoo: ”Hän, joka puhuu [vieraalla] kielellä,
rakentaa ja parantaa itseään…” Kielillä puhuessasi
sinä herkistyt hengellisille tosiasioille; pääset samalle
aaltopituudelle Pyhän Hengen kanssa, ja alat kuulla
Hänen ääntään selkeästi. Jotkut sanovat, etteivät he
tiedä, milloin Jumala puhuu heille. Jos he puhuisivat
kielillä, heidän henkensä herkistyisi Jumalaa kohtaan,
kuulemaan ja ymmärtämään Hänen Sanaansa.
Toinen tärkeä hyöty kielilläpuhumisesta on
henkesi puhdistuminen. Juuda 1:20 sanoo: ”Mutta te,
rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne
perustukselle [edistykää, nouskaa kuin rakentuva
rakennus korkeammalle ja korkeammalle], rukoilkaa
Pyhässä Hengessä” [AMP]. Pyhin uskonne on yhtä kuin
finnish

sinun pyhitetty uskosi; vilpitön usko, vailla epäilystä tai
pelkoa. Se on sinun korkein, puhtain ja paras uskosi
tähän mennessä. Jumala odottaa sinun rakentavan
”pyhimmän uskosi varaan” puhumalla kielillä.
Apostoli Paavali paljasti, että hänelle
kielilläpuhuminen oli yksi hänen palvelutehtävässä
menestymisen salaisuuksista. Hän oli rohkea
kertoessaan Korintton seurakunnalle: ”Minä kiitän
Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä
kukaan (1. Korinttolaiskirje 14:18). Se osoittaa, miten
paljon hän puhui kielillä. Ei ihme, että hän menestyi.
Päätä puhua kielillä enemmän kuin koskaan. Rakenna
henkeäsi. Paranna itseäsi. Kukoista ja edisty elämässäsi
kielilläpuhumisen avulla!

Tunnustus

Minä kukoistan päivittäin
kuin palmupuu, sillä olen
jatkuvasti Hengen täyttämä.
Kielillä puhuessani, kuten
nytkin, minä rakennun;
henkeni ylenee toimimaan
Kristuksessa Jeesuksessa
rohkeuden, pelottomuuden
ja voiton etulyöntiasemasta.
Minä en taistele, vaan nautin
pysäyttämättömästä kasvusta ja
edistymisestä saadessani Herralta
opastusta ja valoa!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 15:21-47
4. Mooseksen
kirja 34-36
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 22:23-33
2. Mooseksen
kirja 22

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 14:2 AMP; Efesolaiskirje 6:18; Jude 1:20 AMP
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Aseta Kehykset Omalle
Maailmallesi
Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on
rakennettu (engl. kehystetty) Jumalan sanalla, niin
että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä
(Heprealaiskirje 11:3).

Y

llä oleva jae on tosi voimallinen! Saadaksemme
sen sanomasta irti kaiken mahdollisen
tutkaillaan sen muutamia avainsanoja. Ensimmäisenä
on sana ”maailma”, mikä on käännös kreikankielisestä
sanasta ”aion”. Aion merkitsee ajanjaksoa: miten
asiasi etenevät ja mitä ne saavat aikaan ympärilläsi.
Se kertoo maailmasta sellaisena kuin se on: sen
systeemeistä ja suunnasta – eri aikakausista, voi
sanoa: ”herra sen ja sen elämän aikana”, tai ”Rooman
valtakunnan aikakaudella”, siis ajanjakso, tai ihmisten
tai yhteiskuntien peräkkäiset ajanjaksot.
Toisena avainterminä on ”sana”, mikä tässä on
kreikaksi ”rhema”. Rhemalla tarkoitetaan sitä Sanaa,
minkä Jumala puhuu, millä Hän puhuttelee suoraan
ihmisen henkeä. Se eroaa toisesta sanasta ”Logos”,
Jumalan Sanasta, jolla Hän loi maailman: ”Alussa
oli Sana (Logos), ja Sana (Logos) oli Jumalan
tykönä, ja Sana (Logos) oli Jumala” (Johannes 1:1).
Avausjakeessamme ei kuitenkaan puhuta kaikkeuden
luomisesta. Siinä sanotaan: ”Uskon kautta me
ymmärrämme, että maailma on rakennettu [engl.
kehystetty] Jumalan sanalla…” Tässä puhutaan sinun
elämästäsi ja sinun ”aionistasi” käyttämällä sinun
finnish

uskoasi raamittamaan, korjaamaan, järjestämään tai
muovaamaan elämääsi ja maailmaasi sellaiseksi, että
se on samassa tahdissa Jumalan täydellisen tahdon
kanssa.
Tämä oli juuri sitä, mitä suuret uskon miehet tekivät:
he kehystivät maailmansa Jumalan rhema -sanalla. Se
on seuraava avainsanamme: ”kehystetty”, mikä tulee
kreikan sanasta ”katartizo”. Se tarkoittaa korjaamista,
kuntoon panemista, järjestykseen saattamista,
järjestelyä ja muovaamista. Suuret uskon miehet ottivat
vastaan Jumalan rhema -sanan ja korjasivat, muovasivat
heidän aikakautensa ”rhemalla” – puhutulla Jumalan
Sanalla. Herra Jeesus sanoi: ”Ei ihminen elä ainoastaan
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta
lähtee” (Matteus 4:4). Sitä on ”rhema”. Kun Jumala
puhuu Sanaansa sinun sydämellesi, Hän on antamassa
sinulle ”rheman” ja Hän odottaa sinun julistavan sen.
Käytä sitä elämäsi ja tulevaisuutesi kehystämisessä.

Tunnustus

Herra on antanut minun
hallintaani kaiken, mikä koskee
1 VUODEN
minua. Minä kieltäydyn olemasta RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
saamaton ja minä elän siinä
voitossa ja auktoriteetissa, mikä
Markus 16
minulla on Kristuksessa. Uskoni
5. Mooseksen
kasvaa vahvaksi, kun annan
kirja 1-2
sydämeni Jumalan Sanalle ja
2 VUODEN
rakennun horjumattomaksi,
pysyen pystyssä kaiken aikaa. RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
Halleluja!
Matteus 22:34-46
2. Mooseksen
kirja 23

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 10:8; Hebrealaiskirje 13:5-6; Efesolaiskirje 6:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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On Tärkeää, Mitä Sinä Vastaat
Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen
armonsa sanan haltuun, hänen, joka on
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan
teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa
(Apostolien teot 20:32).

J

umalan Sana edellyttää sinulta vastakaikua.
Jotkut kristityt eivät ole tajunneet tätä; he eivät
tiedä, mitä varten Sana on olemassa. Kuvittelepa,
että kun Efeson seurakunnan vanhimmat saivat
avausjakeemme viestin apostoli Paavalilta, he olisivat
menneet kotiin ja sanoneet: ”Olipa tosi mahtavaa
se, mitä Paavali puhui”. Se ei olisi muuttanut heidän
elämäänsä tai heidän tilannettaan miksikään.
Joku saattaisi kertoa sinulle, että hänellä on
sinulle lahja, ja sinä ilahtuisit moisesta eleestä.
Vaikka et olisikaan vielä saanut lahjaa käsiisi, sanoisit
varmaankin hänelle: ”Olen kovin iloinen siitä, mitä
sinä sanoit; se siunasi minua.” Koit olevasi siunattu jo
sen johdosta, mitä kyseinen henkilö sanoi; näin siksi,
että me voimme siunata sanoilla. Jumalan Sana tahtoo
takuuvarmasti siunata sinua, mutta ei se tarkoita sitä,
että sinä heti alkaisit kulkea sen välittämän siunauksen
valossa. Sinun täytyy reagoida Sanaan vakuuttamalla
samansisältöisesti: ”… sillä hän itse on sanonut … niin
että me turvallisin mielin sanomme…” (Heprealaiskirje
13:5-6).
finnish

Sanan suosittelemisen tarkoitus sinun kohdallasi
oli, että Sana saisi rakentaa sinua; Sanalla on kyky tehdä
se. Nyt sinun tulee reagoida ja sanoa: ”Sana rakentaa
minua. Joka kerta kuullessani tai tutkistellessani
Kirjoituksia saan muuttua, minut ylennetään, saan
voimia ja uskoni rakentuu vahvaksi.” Sillä hetkellä kun
tämä tulee todeksi sinun hengessäsi, alat nähdä voittoja,
vahvuutta, edistymistä ja loputtomia mahdollisuuksia.
Huomaat, että sinusta tulee vahvempi ja viisaampi
päivä päivältä Jumalan Sanan vaikutuksesta.
Hän antoi meille oman Sanansa, jotta me voimme
nähdä, käsittää ja vakuuttua kaikesta, mikä kuuluu
meille aivan vapaasti Kristuksessa Jeesuksessa.

Tunnustus

Olen sitä, mitä Jumala sanoo
minun olevan. Minä otan
vastaan ja vaellan tyytyväisenä
Jumalan Sanan valossa omistaen
pelastuksen, vanhuskauden,
1 VUODEN
j u m a l a l l i s e n t e r v e y d e n , RAAMATUNLUKUvaurauden ja turvan. Olen
SUUNNITELMA
voittanut maailman, sillä Hän,
Luukas 1:1-25
joka on suurempi, asuu minussa, 5. Mooseksen kirja
3-4
ja Hän saa aikaan sen, että minä
saan olla voittaja kaikkialla ja
2 VUODEN
kukoistaa kaikessa mitä minä
RAAMATUNLUKUteen. Kunnia Jumalalle!
SUUNNITELMA

Matteus 23:1-12
2. Mooseksen
kirja 24

Lisäopiskelua varten:
Hebrealaiskirje 13:5-6; Markus 11:23
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Viisautta Sanasta
Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen,
mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas karkottaa
(Sananlaskut 22:15).

O

n ihmisiä, jotka eivät tee ikinä oikeita valintoja
tai päätöksiä tai esitä oikeita kysymyksiä.
Mitä on tapahtunut sellaisille ihmisille? Miten heistä tuli
sellaisia? Vastaus löytyy avausjakeestamme. Se sanoo:
”Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen
…” Sitten se sanoo, että kurituksen vitsa karkottaa
hänestä ymmärtämättömyyden. Kurituksen korjaava
vitsa ei ole vitsa tai keppi; niistä saattaa olla apua
joissakin tapauksissa, mutta kurituksen korjaava sauva
on suussasi oleva Jumalan Sana, ja Jumalan Sana on
Jumalan viisaus.
Se merkitsee, että Jumalan viisaus, joka tulee ulos
suustasi, karkottaa ymmärtämättömyyden lapsesta,
niin että varttuessaan hän viisastuu. Apostoli Paavali
viittasi tähän kirjoittaessaan Timoteukselle. Hän kehotti
Timoteusta jatkamaan Jumalan Sanan tutkistelua, jota
hänelle oli opetettu jo lapsesta pitäen ja hänestä oli
tullut viisas: ”…ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet
pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi,
niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa” (2. Timoteuskirje 3:15).
Monet ovat kasvaneet aikuisiksi ilman vanhurskaan
opetuksen hyötyä. Siksi heistä kasvoi sydämeltään
ymmärtämättömiä ihmisiä, jotka tekevät epäviisaita
päätöksiä, joiden johdosta he joutuvat elämässä
finnish

kärsimään. Se voisi muuttua, jos ihmiset ottaisivat
vastaan ja alkaisivat elämään todeksi Jumalan Sanaa.
Sinussa oleva Sana tekee sinusta älykkään, selväjärkisen
ja fiksun.
Psalmi 119:98 sanoo: ”Sinun käskysi tekevät
minut…viisaammaksi…” Kun opiskelet ja mietiskelet
Jumalan Sanaa, sinun ajattelutapasi kohoaa ja pystyt
ajattelemaan Jumalan lailla. Ymmärryksesi tulee
selkeäksi, harkitsevaksi ja eteväksi. Avaa henkesi
Jumalan Sanalle, ja saat vaeltaa aina Jumalan viisaudessa,
täyttäen Hänen täydellisen tahtonsa. Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua,
että olet paljastanut minulle
Sanastasi Sinun viisautesi, joka
johtaa ja opastaa minua kaikissa
asioissani. Sydämessäni oleva
Sanasi tekee minut viisaaksi
ja eteväksi. Elämäni kirkastuu
kirkastumistaan, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 1:26-56
5. Mooseksen
kirja 5-7
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 23:13-22
2. Mooseksen
kirja 25

Lisäopiskelua varten:
Joosua 1:8 AMP; 2 Kirje Timoteukselle 3:15; Kolossalaiskirje 3:16
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kasva Vahvaksi ja Lujaksi
Uskossasi
Niinpä, veljet, minä en voinut puhua teille
niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille,
niinkuin pienille lapsille Kristuksessa
(1 Korinttolaiskirje 3:1).

1

Pietari 2:2, “Raamattu sanoo, Niin kuin
vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta
sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte
pelastukseen.” Pietari viittaa tässä kohtaa Kristittyihin,
jotka olivat vasta juuri tuoreeltaan vastaanottaneet
pelastuksen ja tarvitsivat näin ollen ravinnokseen
puhdasta Sanan maitoa, joka auttaisi heitä kasvamaan,
mikä onkin ihan oikein.
Mutta ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä 3,
Paavali ei viitannut uusiin käännynnäisiin. Hän käyttää
Kreikan Sanaa “nepios” mikä viittaa sellaiseen, joka
on lapsellinen käytöksen, asenteen, ymmärryksen
ja erityisesti kommunikoinnin osalta. Hän nuhteli
“nepioksia” heidän tarpeestaan yhä maidolle, vaikka
he eivät enää olleet lapsia. Hän sanoi, “Annoin teille
ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette
olisi vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään,” (1
Korinttolaiskirje 3:2).
Se olisi sama kuin kertoisimme ihmisille jotka ovat
olleet kristittyinä jo pitkään, “Jumala tulee parantamaan
sinut tänään. Hän tekee sinulle tien sinne missä ei
ole tietä. Hän taistelee sinun puolestasi; vetäydy
vaan lepoon ja katsele Herran pelastusta.” Tämä on
“nepioksille” – pienille lapsille. Ne puolestaan, jotka
ovat täysikasvuisia, eivät vetäydy lepoon katselemaan
Herran pelastusta. He ovat harjoittaneet hengellisiä
aistejaan ja käyvät itse käsiksi siihen mikä heille
finnish

kuuluu.
Raamattu sanoo, “Sillä jokainen, joka vielä nauttii
maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä
hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä
varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta
ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.”
(Heprealaiskirje 5:13-14). Galatialaiskirje 4:1 sanoo, “…
niin kauan kuin perillinen on lapsi, ei hän missään
kohden eroa palvelijasta, vaikka hän onkin kaiken
herra,” Huomasitko tämän? Vaikka perintö kuuluu
hänelle, hän pysyy palvelijana niinkauan kuin on vielä
lapsi. Tämä ei ole Jumalan unelma Hänen lapsillensa.
Hän tahtoo heidän kasvavan hengellisesti.
Vain Jumalan Sana voi saada sinut kasvamaan
voimakkaaksi ja lujaksi uskossa. Anna huomiosi
Jumalan Sananalle. Se rakentaa sinua hengellisesti,
psyykkisesti ja tunnetasolla tehden sinusta mestarin
elämässäsi.

Rukous

Rakas Isä, Kiitos, että henkeni
1 VUODEN
rakentuu Sanastasi, aikaansaaden RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
sen, että kasvan vahvaksi ja
voitokkaaksi uskossa. Sanasi on Luukas 1:57-80
valoni ja elämäni ja kaipaan sitä 5. Mooseksen kirja
enemmän kuin ruokaa, halajan
8-10
sitä niin kuin peura halajaa
2 VUODEN
vesipuroille, Jeesuksen Nimessä.
RAAMATUNLUKUAamen.
SUUNNITELMA
Matteus 23:23-39
2. Mooseksen
kirja 26

Lisäopiskelua varten:
2 Pietarin kirje 3:18; Efesolaiskirje 4:14-15; Roomalaiskirje 10:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ei Mahdottomuuksia
…Jos voit! Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo
(Markus 9:23).

K

ristityn elämä on rajattomien mahdollisuuksien
elämä. Mikään ei ole liian vaikeaa tai
saavuttamattomissa sinulle, jos sinun uskosi ja
luottamuksesi on Jumalan Sanassa. Jeesus ei sanonut,
“Kaikki on mahdollista ainoastaan Jumalalle”; vaan
Hän sanoi, “Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.”
Tämä tarkoittaa sinun voivan tehdä mitä vaan ja sinun
voivan olla kaikkea sitä, mitä Jumala on tarkoittanut
sinun elämällesi, jos vain laitat uskosi toimimaan.
Sen sijaan, että näyttäisit lohduttomalta ja
lannistuneelta olosuhteiden tullessa haastamaan
uskoasi, innostu, koska se on sinun tilaisuutesi tuoda
ilmi Jumalan kirkkautta. Vastapuolen voimakkuudella
ei ole mitään väliä, koska sinä voitat aina. Usko ja toimi
Sanassa. Laita uskosi toimintaan. Kieltäydy ottamasta
huomioon olosuhteita.
Aabrahamin ja hänen vaimonsa Saaran inspiroiva
tarina todistaa todellakin sen, että kaikki on mahdollista,
jos on uskoa. Raamattu kertoo Aabrahamin uskoneen
toivossa, vastoin luonnollista toivoa, että hän tulisi
olemaan kansojen paljouksien isä Jumalan Sanan
mukaisesti (Roomalaiskirje 4:18-21). Hän oli noin
satavuotias ja Saara puolestaan 90-vuotias (1 Mooseksen
kirja 17:17).
Siitä huolimatta hän uskoi, kun Jumala sanoi,
että hän tulee saaman vielä lapsen Saaran kanssa.
finnish

Raamattu sanoo ”Hänen uskonsa ei horjunut,
vaikka hän, lähes satavuotiaana, tiesi elinvoimansa
sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen. Abraham
ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta,
vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle
kunnian“(Roomalaiskirje 4:19-20).
Jotkut ihmiset menettävät usein toivonsa, pohtien
mikseivät he saaneet työtä, sopimusta, ylennystä tai
rahaa, vaikka he olivat rukoilleet ja paastonneet sen
vuoksi. Jotkut toiset taas valittavat Jumalan lupausten
viipyvän liikaa heidän elämässään; näin siksi, koska he
eivät toimi uskossa. Usko ei ota huomioon luonnollisia
olosuhteita, vaan hyppää Sanaan. Usko toimii aina.
Jeesus sanoi, jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen
verran, te voisitte kirjaimellisesti käskeä vuorta
siirtymään ja se siirtyisi, tarkoittaen ettei mikään olisi
teille mahdotonta (Matteus 17:20).

Rukous

Rakas Isä, sinun Sanasi on
elämäni ja siinä on tulevaisuuteni
1 VUODEN
turvattu. Kuljen yliluonnollisissa
RAAMATUNLUKUsiunauksissa ja menestykseni,
SUUNNITELMA
tuotteliaisuuteni ja edistymiseni
Luukas 2:1-20
ovat tulosta Sanasi voimasta 5. Mooseksen kirja
minussa. Laitan koko
11-12
luottamukseni sinuun, tietäen
ettei yksikään tilanne ole sinun
2 VUODEN
Sanasi voiman ja auktoriteetin RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
ulottumattomissa. Elän ja
Matteus
24:1-11
hallitsen olosuhteita Sanallasi
2. Mooseksen
Jeesuksen Nimessä. Aamen.
kirja 27

Lisäopiskelua varten:
Matteus 17:20; Johannes 11:25-26; Filippiläiskirje 4:13
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

sunnuntai

19
Anna Sanalle Hallintavalta Yli
Koko Elämäsi
Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi
kaikkien nähtävissä (1 Kirje Timoteukselle 4:15).

J

umalan Sanalla on palvelutyö meidän
elämissämme ja tämä on jotain, jota täytyy
alleviivata Kristuksen ruumiille. Kristityn tulisi olla
innokas Sanan puoleen.
Sinun täytyy aina avata sydämesi ja mielesi Sanalle,
jotta se voi rakentaa, vahvistaa ja vakiinnuttaa sinua
nauttimaan jatkuvasti kaikkea sitä, mitä Jumala on
tehnyt sinun saatavillesi Kristuksessa. Voimme lukea
kuinka Apostoli Paavali nuhteli nuorta Timoteusta
sanomalla, “ Harrasta näitä, elä näissä …” Mihin asioihin
hän viittasi tällä?
Edellisissä luvuissa Paavali oli jakanut tarkkoja ja
elintärkeitä totuuksia Jumalan Sanasta Timoteukselle.
Kyse oli siis näistä ilmestyksistä, joita hän kehotti
miettimään. Jos Henki kerran ajatteli olevan soveliasta
antaa Timoteukselle näin elintärkeää neuvon antoa
Apostoli Paavalin kautta, tämä on ihan sovellettavissa
myös meille tänä päivänä. Meidän tulee jatkuvasti
mietiskellä niitä Jumalan Sanan ilmestyksiä joita
vastaanotamme.
Huomaa myös, kuinka hän sanoi, “…elä näissä...”
Tämä tarkoittaa; Anna Sanalle hallintavalta yli koko
elämäsi. Annan sen dominoida ajatteluasi, vaikuttaa
sanoissasi ja teoissasi. Tämä on jotain mitä teet
finnish

tietoisesti; harkittu vastaus, alkunsa saaneena Jumalan
Sanasta sinun hengessäsi. Tämän seurausta on se,
että sinun “hyötymisesi” tulee kaikkien nähtäville.
Kreikan sana “prokope” on käännettynä “hyötyä“,
joka tarkoittaa pidennystä, edistystä tai kehittymistä.
Tämä tarkoittaa sinun edistymisesi tulevan kaikkien
nähtäväksi, kun annat Sanan saada hallintavallan
elämässäsi.
Lisäksi fraasi, “olisi nähtävissä,” niinikään
avausjakeessamme tarkoittaa enemmän kuin jotain
mikä tulee satunnaisesti näkyviin. Kreikan termi on
“Phaneros, ”mikä tarkoittaa, ” levitä laajalle” Sinun
menestyksesi ja vaurautesi tulee “leviämään laajalle,”
ja tulee laajasti ja julkisesti tunnetuksi, kun meditoit
Jumalan Sanaa. Mikä siunaus!

Rukous

Rakas Isä, Etenemiseni ja
kehitykseni ovat ilmiselvää ja
pysäyttämätöntä. Menestyn
kaikessa mitä teen, koska elän
Sanassasi ja Sanasi mukaan aina
Pyhän Hengen inspiroimana
tuottamamaan erinomaisuutta.
Kiitos sinun viisaudestasi, joka
johdattaa minut aina toimimaan
sinun Sanassasi, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 2:21-52
5. Mooseksen
kirja 13-15
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 24:12-22
2. Mooseksen
kirja 28

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 1:1-3;Joosua 1:8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Käytä lahjojasi Häntä varten
Niin meidän tulee käyttää erilaisia lahjoja sen
armon mukaan, minkä Jumala on meille antanut.
Jos meillä on profetoimisen lahja, meidän
tulee käyttää sitä uskomme määrän mukaan
(Roomalaiskirje 12:6 GNB).

M

eissä Jumalan lapsissa on jokaisessa
jotain ainutlaatuista; olemme kaikki niin
ainutlaatuisen armoitettuja ja lahjoitettuja Jumalan
toimesta. Raamattu sanoo, “…mutta kullakin on oma
lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen” (1
Korinttolaiskirje 7:7). Kaikki mitä olet Kristuksessa
– kaikki lahjat, taidot ja kyvyt, jotka Jumala on
antanut sinulle – ovat tarkoitetut käytettäväksi Hänen
kunniakseen. Kaikki se mitä Hän on auttanut sinua
ymmärtämään, valaissut, opettanut tai on opettamassa,
on kaikki Evankeliumin eteenpäin viemisen hyväksi.
Sen vuoksi etsi tilaisuuksia käyttää lahjojasi Hänen
agendansa mukaisesti sielujen voittamiseen.
Tarkastele rukouksessa miten voisit tehdä vielä
enemmän Herralle. Miten voisit ottaa vielä enemmän
osaa? Tee itsesi käytettävissä olevaksi. Anna toisten
hyötyä Herran sinuun tekemistä investoinneista. Et
ehkä edes tiedä mitä voisit tehdä, mutta kun teet
itsesi käytettävissä olevaksi, niin Jumalan Henki tulee
auttamaan sinua tuomaan lahjasi ja taitosi esiin.
Herra on kutsunut ja valinnut sinut. Hän luottaa
sinuun, Hän uskoo sinuun. Hän uskoo sinun olevan
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uskollinen ja antoi sinulle kyvykkyyden, yliluonnollisen
lahjakkuuden, tehdä Hänen työtään: “Minä kiitän
häntä, joka on tehnyt minut kykeneväksi, Kristusta
Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän katsoi
minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa” (1 Kirje
Timoteukselle 1:12).
Tarkastele ympärilläsi olevia tarpeita. Löydä
se mitä olisi tarpeellista tehdä Jumalan huoneessa
ja ole inspiroitunut toimimaan. Älä odota. Laita
kaikki mitä sinulla on Evankeliumin eteenpäin
viemiseen. Ole halukas lahjoittamaan ja ole itse
lahjoitettuna Evankeliumin työlle. Laita lahjasi ja
kykysi “…palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin
rakentamiseen” (Efesolaiskirje 4:12).

Rukous

Rakas Herra, olen kiitollinen
tästä etuoikeudesta suorittaa
sovituksen virkaa. Minun kauttani
monet tulevat tuntemaan
Kristuksen Evankeliumin,
1 VUODEN
jonka olet armollisesti uskonut
RAAMATUNLUKUminun vastuulleni. Intohimoni
SUUNNITELMA
Evankeliumia kohtaan on
Luukas 3:1-38
suurempi kuin koskaan
5. Mooseksen
aikaisemmin ja omistan
kirja 16-17
kaikkeni sen eteen, että sinun
vanhurskautesi saa tulla todeksi
2 VUODEN
ihmisten sydämissä kaikkialla RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
maailmassa Jeesuksen Nimessä.
Matteus
24:23-33
Aamen.
2. Mooseksen
kirja 29

Lisäopiskelua varten:
Matteus 25:14-15; Kolossalaiskirje 3:23-24
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Me olemme niin kuin Hän on
Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että
meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen
kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä
maailmassa (1 Johannes 4:17).

J

älkimmäinen osa avausjakeestamme viittaa
Jeesukseen sanoessaan sellainen kuin Hän
on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Jos
me olemme niin kuin Hän on, silloin on tärkeää
löytää Sanasta se, millainen Jeesus on, miten Hän eli
ollessaan maan päällä? Raamattu kertoo meille Hänen
parantaneen sairaat, herättäneen kuolleet ja ajaneen
ulos pahat henget. Apostolienteot 10:38 sanoo, “Te
olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka
Jumala voiteli Pyhällä Hengellä ja voimalla. Hän
kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki jotka
olivat joutuneet Paholaisen valtaan, sillä Jumala oli
hänen kanssaan.” Hänen elämänsä oli yksi loputon
ihmeiden virta.
Hän käveli veden päällä. Hän puhui kuuroille
korville ja ne parantuivat. Hän puhui sokeille silmille
ja ne aukesivat. Hän puhui halvaantuneille jaloille
ja ne tulivat terveiksi. Hän oli suuri ihmetys. Hänen
sanoistaan jopa surkastunut raaja kasvoi terveeksi. Kun
Hän nuhteli myrskyä, Hänen opetuslapset huudahtivat
hämmästyksissään, “Mikä mies tämä oikein on? Hän
käskee jopa tuulta ja vettä, ja ne tottelevat häntä”
(Luukas 8:25).
Nyt, kun mietitään vielä, että Hän teki
kaiken tämän ihmisenä, luopuneena taivaallisesta
kirkkaudestaan, (Filippiläiskirje 2:7), ylittää hurjimmankin
mielikuvituksemme. Yliluonnollisen kirkkauden
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ilmentyminen tapahtui Hänen elämässään ennen kuin
Hän meni ristille. Vasta Hänen ylösnousemuksensa
jälkeen Hänestä tuli kirkastettu Kristus (1 Pietari 1:21).
Tämä näyttää meille sen, keitä me olemme, ja mitä
me voimme tehdä tänä päivänä, uusina luomuksina
Kristuksessa Jeesuksessa. Sanassa näkemämme kuva
kirkastetusta Kristuksesta, on oikeastaan heijastuma
meistä uusina luomuksina Kristuksessa.
Joten lukiessasi “sillä sellainen kuin hän on, sellaisia
mekin olemme tässä maailmassa, ” sinun tulisi sanoa,
”Siunattu olkoon Jumala, sellainen kuin Jeesus on
kaikessa Hänen kirkkaudessaan, auktoriteetissaan
ja voimassaan, sellainen olen myös minä tänään!”
Halleluja. Mietiskelen tätä totuutta. Ajattele, puhu, kulje
ja toimi tietoisesti niin kuin Jeesus. Niin kuin Hän, julista
rohkeasti Sanaa elämän olosuhteille ja tilanteille ja
tulet näkemään muutoksen. Paranna sairaat, puhdista
spitaaliset ja herätä kuolleet! Siunaa ja kosketa toisia
Jumalan rakkaudella aivan kuten Jeesuskin teki, sillä
sinä olet niin kun Hän.

Tunnustus

Rakas Isä, Kiitän sinua siitä, että
olet antanut minulle auktoriteetin
taivaassa ja maan päällä kulkea
herruudessa ja loistokkaassa
hallintavallassa yli kaikkien
olosuhteiden. Kiitos, että teit
minusta kirkkautesi loisteen.
Kuljen viisaudessasi ja täytän
voitokkaasti sinun täydellisen
tahtosi, ilmentäen sinun
hyvyyttäsi ja täydellisyyttäsi,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 4:1-13
5. Mooseksen
kirja 18-21
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 24:34-44
2. Mooseksen
kirja 30

Lisäopiskelua varten:
Hebrealaiskirje 1:3; 1 Pietarin kirje 2:9; Johannes 17:22
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kaikki Asiat Ovat Sinun
Alaisuudessasi
Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja
asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa
pääksi (Efesolaiskirje 1:22).

H

erra Jeesus on asetettu istumaan Jumalan
oikealle puolelle, ylemmäksi kaikkia valtoja,
voimia ja mahteja, ja ylemmäksi kaikkia nimiä. Hän
pitää hallussaan erinomaisinta ja korkeinta valtaistuinta
mikä on olemassa ja hyvä uutinen on se, että meidät
on asetettu siihen myös Hänen kanssaan. Efesolaiskirje
2:4-6 sanoo, “Jumalan laupeus on kuitenkin niin
runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän
teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi
Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu.
Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen
kanssa ja asetti meidät istumaan yhdessä taivaallisissa
Kristuksessa Jeesuksessa.”
Jumala antoi Jeesukselle auktoriteetin yli koko
luomakunnan. Ilmestysvuorella Hän puhui taivaasta
ja sanoi, “Tämä on minun rakas Poikani, johon
minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!” (Matteus
17:5). Jumala määräsi kaiken, elollisen ja elottoman,
Jeesuksen alamaisuuteen. Yhdessä me hallitsemme
yli kaiken; yli kaikkien valtojen, voimien, mahtien,
herruuksien ja yli jokaisen nimen.
Hengellisessä maailmassa sinä istut Kristuksessa,
sinä miehität laillisella valtakirjalla Hänen auktoriteettinsa
paikan, käyttääksesi Hänen nimeään. Kaikki pimeyden
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voimat tottelevat ja tunnistavat sinun auktoriteettisi
Kristuksessa. Ole siksi rohkea harjoittamaan tätä
hallintavaltaa tänään ja aina. Sinä et ole tavallinen. Sinä
toimit korkeammasta ulottuvuudesta käsin, missä sinun
sanasi varustetaan jumalallisella voimalla. Saarnaaja 8:4
sanoo, “Missä kuninkaan sana on, siellä on voima….”
Kaikki auktoriteetti on puettu yllesi, jotta sinä voit
muuttaa elämäsi olosuhteet ja tuoda esiin Jumalan
vanhurskautta täällä maan päällä. Johannes kirjoittaa
meistä, “…sellainen kuin hän(Jeesus) on, sellaisia
mekin olemme tässä maailmassa” (1 Johannes 4:17).
Sen vuoksi, kun puhut niin koko luomakunta vastaa.
Hänen Nimessään voit murtaa Saatanan vaikutuksen
yli ihmisten elämien ja julistaa, että Hänen kirkkauden
Evankeliumin valo loistaa heidän sydämiinsä.

Rukous

Rakas Isä, kiitos minulle
antamastasi auktoriteetista, niin
taivaassa kuin maan päällä.
Kiitos, että voin kulkea aina
hallintavallassa yli kaiken
1 VUODEN
vihollisen voiman. Kiitän sinua RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
minulle testamenttaamastasi
valtakirjasta, jotta voin käyttää Luukas 4:14-44
Jeesuksen Nimeä ja julistaa
5. Mooseksen
kirja 22-24
voimallisia ja tuloksekkaita
sanoja, jotka saavat aikaan
2 VUODEN
muutosta elämässäni, työssäni, RAAMATUNLUKUtaloudessani, perheessäni,
SUUNNITELMA
terveydessäni, jne. Puhun elämää Matteus 24:45-51
kaikkeen mikä liittyy minuun,
2. Mooseksen
kirja 31
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 8:19; Luukas 10:19
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Juurtunut ja Kotiutunut
Totuuteen
Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset;
he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja
tutkivat joka päivä kirjoituksista, oliko asia niin
(Apostolien teot 17:11).

O

let saattanut törmätä tietynlaisiin ihmisiin,
jotka ovat olleet jo pitkään Kristittyjä, mutta
eivät ole edelleenkään juurtuneet ja kotiutuneet
totuuteen. He kyselevät edelleen samoja jo vuosikausia
kyselemiään kysymyksiä. Jopa senkin jälkeen, kun heille
on jo näytetty vastaukset Raamatusta, he palaavat
jälleen jonkin ajan kuluttua takaisin samojen vanhojen
kysymystensä kanssa. Saattaisi jopa luulla, että he ovat
aidosti etsimässä vastauksia, mutta tällainen asenne
on ilmentymää heidän levottomasta, vaeltavasta
ja juurtumattomasta hengestään. Heitä piinataan
huolilla ja heillä on vaikeuksia hyväksyä yksinkertaisia
todellisuuksia. Miten surullista!
Kristittynä sinun täytyy olla syvästi juurtuneena
ja kotiutuneena uskoon ja tämä tapahtuu antaessasi
laatu-aikaa ja huomiota Jumalan Sananalle. Sinun
henkilökohtainen Jumalan Sanan opiskelu ja mietiskely
pitäisi pysyä tärkeimpänä asiana sydämessäsi ja
mielessäsi. Älä oleta tietäväsi jo tarpeeksi Jumalan
Sanasta, koska käyt joka sunnuntai seurakunnassa.
Sinun täytyy tutkia Kirjoituksia henkilökohtaisesti itseäsi
varten.
Lue uudelleen avausjakeemme ja tarkkaile niitä joita
Henki kehui. He olivat ne, jotka Sanan vastaanottamisen
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jälkeen menivät itse tutkimaan joka päivä Kirjoituksia,
varmistaakseen sen totuudenmukaisuuden mitä
heille oli opetettu. He varmistivat itse Sanan ja sen
seurauksena heitä ei voitaisi pettää. He kotiutuivat ja
juurtuivat siihen Jumalan Sanan totuuteen, joka heille
oli opetettu.
Samasta syytä Paavali kehotti Hengen johtamana
Kolossan pyhiä sanoen, “…jos te vain pysytte uskossa,
siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta
pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet,
jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan
alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.”
(Kolossalaiskirje 1:23) Tämä on se sanoma Hengeltä
sinulle tänään: juurru ja lujitu! Antaudu täysin Jumalan
Sanalle (1 Kirje Timoteukselle 4:15).
Kulje niiden asioiden valossa, jotka sinulle on
opetettu ja mitkä olet vastaanottanut; ota kiinni niistä
hengelläsi. Silloin Pyhä Henki täyttää sydämesi ja
mielesi uskon ajatuksilla, jotka virvoittavat henkesi niin,
että tulet aina olemaan voitokas ja järkkymätön.

Rukous

Rakas Isä, opiskellessani
ja miettiessäni Sanaasi, otan
vastaan uskoni vahvistuksen,
ja sinun viisautesi johdattaa
minut toimimaan sen mukaisesti.
Sanasi voittaa aina elämässäni
ja olosuhteissani. Minut on
rakennettu vahvaksi ja uskoni
on syvään juurtunut kulkiessani
Sanasi valossa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 5:1-16
5. Mooseksen
kirja 25-27
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 25:1-13
2. Mooseksen
kirja 32

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 4:14; 1 Korinttolaiskirje 15:58
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ole Huolissasi Maailman
Puolesta
Enkä minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa
vastaan, että lakkaisin rukoilemasta puolestanne…
(1 Samuelin Kirja 12:23).

T

osi-sielujen voittaja ei ole huolissaan sieluista
ainoastaan hänen välittömässä läheisyydessään,
vaan hän kantaa huolta myös koko maailman
evankelioimisesta. Uudistuneen elämän voimasi
kautta, sinun täytyy kantaa huolta koko maailman
pelastumisesta, Jeesus on tuonut sen koko maailmalle.
Ei sen väliä kuinka huolestunut olet jo paikallisesta
tilanteesta, sinun täytyy myös samanaikaisesti ajatella
kaukaisempiakin alueita. Jeesus ilmaisee sen selkeästi
Markus 16:15: “…Menkää kaikkialle maailmaan ja
julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.”
Valmistautuessamme Mestarin pian tapahtuvaan
paluuseen, sinä et pysty yksinään saarnaamaan koko
maailmalle. On kuitenkin olemassa tapoja, miten voit
olla tehokas globaalissa evankelioinnissa. Yksi tapa on
esirukous, rukoilla kadotettujen sielujen pelastusta.
Jokainen Kristitty, joka on todella tullut kosketetuksi
Pyhän Hengen toimesta, palaa intohimoa esirukoilua
kohtaan. Joten ole ahkera rukoilemaan kadotettujen
sielujen puolesta, sekä uskovaisten puolesta eri puolilla
maailmaa, jotka saattavat joutua kokemaan taisteluja
ja vaikeuksia.
Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan niiden
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puolesta jotka ovat vaikeuksissa. Monet Kristityt ympäri
maailmaa ovat vainon kohteena uskonsa tähden. Jotkut
kohtaavat marttyyri kuoleman, hintana uskostaan
Jeesukseen Kristukseen. Toiset taas kärsivät pahasti
sairaaloissa, vääntelehtien tuskissaan sairauden tai
taudin kourissa. Heillä ei ehkä enää ole edes tarpeeksi
uskoa ajatella parantumista, mutta sinun esirukouksesi
voi auttaa heitä.
Jotkut Kristityt on teljetty vankilaan rikkomuksista,
joita he eivät ole tehneet. Sitten ovat vielä orvot, köyhät
ja yhteiskunnan laiminlyömät. Älä ainoastaan toivo, että
asiat muuttuisivat paremmiksi heille, vaan sen sijaan
esirukoille tulisesti heidän puolestaan! Kun olet näin
huolissasi hädässä olevien puolesta, Jumala ohjelmoi
sinun elämääsi yltäkylläisyyttä, menestystä ja vaurautta.
Hän myöntää sinulle lisääntynyttä armoa, jotta voit
tehdä enemmän toisten hyväksi.

Rukous

Rakas Isä, Kiitän sinua siitä, että olet
tehnyt ihmisten sielut kauniiksi
kaikkialla ympäri maailmaa.
Kiitän sinua esirukouksen
hengen liikahtelusta minussa.
Minun kauttani on tänään
saatavilla voima pelastukseen,
parantumiseen, eheytymiseen
ja suojelukseen, veljilleni ja
sisarilleni Kristuksessa, kaikkialla
maailmassa Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 5:17-39

5. Mooseksen
kirja 28
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 25:14-30
2. Mooseksen
kirja 33

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 8:26; 1 Kirje Timoteukselle 2:1-2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Hänen Ruumiinsa Jäseniä
Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen
ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään
Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä!
(1 Korinttolaiskirje 6:15).

H

uomaa Apostoli Paavalin käyttävän
avausjakeessamme monikkomuotoa
sanasta “ruumiinne.” Hän oli kirjoittamassa Korinton
seurakunnalle. Jos hän olisi käyttänyt yksikkömuotoa
“ruumis,” silloin olisi voinut väittää hänen puhuneen
yleisesti, viitaten meihin kaikkiin“ Kristuksen
ruumiina”, mystisenä Kristuksen ruumiina, verraten
Roomalaiskirjeeseen 12:5: “niin me, vaikka meitä
on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta
itsekukin olemme toistemme jäseniä.”
Hän ilmaisee tässä meille syvällisen totuuden
meidän yksilöllisestä yhteydestämme ja ykseydestämme
Jeesuksen Kristuksen kanssa sanoen, “…teidän
ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä…” Tämä
on voimallisin totuus Jumalan Sanassa, jota voit
soveltaa omaan terveyteesi. Se ei ole ainoastaan sinun
henkesi, joka on osa tätä mystistä Kristuksen ruumista,
myös fyysinen ruumiisi on Kristuksen ruumista! Tämä
tarkoittaa, että Kristus käyttää, hallitsee ja toimii sinun
fyysisessä ruumiissasi. Jos tämä on totta ja sehän on
totta, mistä sairaus sitten voisi tulla? Kristus on sinussa;
Hän kulkee sinussa. Siunattu olkoon Jumala!
Efesolaiskirje 1:22-23 sanoo, “Ja kaiken hän on
asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken
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pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa,
hänen täyteytensä, joka kaiken kaikissa täyttää.”
Tässä sanotaan Kristuksen ruumis – seurakunta
– on Kristuksen täyteys. Ja koska sinun fyysinen
kehosi on osa tätä rakennelmaa jota kutsutaan
Kristuksen ruumiiksi, tämä tarkoittaa sinun olevan
ilmentymä Hänen todellisuudestaan, Hänen armosta,
kirkkaudesta, valtakunnasta, voimasta ja persoonasta!
Sinä olet ilmentymä Hänen täyteydestään. Hän on
sinun täydellisyytesi, mutta ilman sinua, ruumis ei ole
täydellinen.
Jokainen meistä on tärkeä osa Kristuksen ruumista.
1 Korinttolaiskirje 12:27: “Mutta te olette Kristuksen
ruumis ja kukin osaltanne hänen erityisiä jäseniänsä.”
Hän käyttää termiä “erityisiä jäseniänsä”, näyttäen sen,
että jokainen on tärkeä osa rakennelmaa. Efesolaiskirje
5:30 julistaa, “sillä me olemme hänen ruumiinsa
jäseniä, hänen lihaansa ja hänen luutaan.”

Rukous

Rakas Isä, Kiitän sinua Jeesuksen
lähettämisestä vuodattamaan
Hänen kallisarvoisen verensä
ja Hänen kuolemastaan minun
paikallani. Riemuitsen siitä, että
Hänen verensä vuodatettiin, jotta
minä voisin pelastua, eheytyä ja
säästyä, tullakseni ykseyteen
sinun kanssasi. Kiitos tästä
kirkkauden ja erinomaisuuden
elämästä, joka minulla on
Kristuksessa. Kiitos Isä, sinun
Sanasi hallintavallasta minun
elämässäni, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 6:1-16
5. Mooseksen
kirja 29-30
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 25:31-46
2. Mooseksen
kirja 34

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 5:30; Roomalaiskirje 8:10; Roomalaiskirje 12:1
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Iloinen Ilmapiiri
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha,
pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,
sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei
ole laki (Galatalaiskirje 5:22-23).

H

engen hedelmä” kuten käytetty ylempänä,
tarkoittaa uudelleen luodun ihmisen hengen
tuotteita tai ominaisuuksia, joista yksi on ilo. Ilo on
jotain mitä sinussa on, sinä voit olla aina iloinen
riippumatta ja välittämättä olosuhteista. Joku saattaisi
sanoa, “No, mutta minusta on hankalaa olla iloinen,
koska kohtaamani vaikeudet ovat liian ikäviä, jotta
voisin olla onnellinen.” Tässä kohtaa tehdään virhe,
sillä Raamattu sanoo, “Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona
niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte”
(Jaakobin kirje 1:2).
Ilo on tunne, joka saa aikaan tyydytystä, arvostusta
ja nautintoa. Ilo on voimallista ja sinä voit täyttää kotisi
sillä. Sinä voit kontrolloida ilmapiiriä ja tuoda iloa
sinne missä on ennestään vihaa, surua ja synkkyyttä.
Saatanalla ei ole sijaa, eikä mahdollisuuksia ilon
ilmapiirissä. Raamattu sanoo ilon Herrassa olevan
meidän väkevyytemme (Nehemia 8:10). Herran ilo
hengessäsi on se väkevyys, minkä tarvitset voittaaksesi
vastustajan ja lyödäksesi vastoinkäymiset.
Ilmaise iloa, riippumatta siitä miltä sinusta tuntuu.
Et sinä tarvitse ketään vitsailijaa tai koomikkoa
pursuillaksesi Herran iloa! Päästä se vain irti hengestäsi!
Jos vaikkapa saavuit juuri töistä kotiin, voit sytyttää iloisen
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ilmapiirin julistamalla riemukkaasti kotiutumisestasi,
“Ylistys Herralle, olen kotona! Mikä ihana päivä. Olen
niin siunattu ja etuoikeutettu Kristuksessa!” Voisit tulla
kotiin, jopa laulaen melodiaa suoraan sydämeltäsi
Herralle. Ja ennen kuin huomaatkaan, kaikki muutkin
kotonasi pääsevät mukaan sinun ilo-junaasi, koska ilo
on tarttuvaa.
Puhu iloisesti. Naura usein. Raamattu sanoo,
“Onnellinen sydän on hyvää lääkettä ja iloinen
mieli saa aikaan parantumisen…” (Sananlaskut 17:22
AMP). Terveyden aikaansaamisen ohella, iloinen
henki saa aikaan myös sen, että henkesi energisoituu
Pyhän Hengen toimesta niin, että sinun on helppoa
vastaanottaa ilmestyksiä Jumalalta. Joten säilytä aina
iloinen ilmapiiri sinussa ja ympärilläsi.

Tunnustus

Ilo Herrassa on väkevyyteni
ja iloitsen Hänessä tänään,
sillä Hän on täyttänyt elämäni
Hänen hyvyydellään. Kieltäydyn
huolehtimasta mistään, koska
Kristuksessa kaikki on minun.
Sen sijaan ilahdutankin itseäni
Hänessä, innostuneena siitä,
että Hän on elämässäni. Hänessä
elän, liikun ja olen! Siunattu
olkoon Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 6:17-49
5. Mooseksen
kirja 31-32
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 26:1-13
2. Mooseksen
kirja 35
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Sinä Olet Eläväksitekevä Henki
Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen
kanssaan (1 Korinttolaiskirje 6:17).

R

aamattu sanoo, Niin on myös kirjoitettu:
“Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli
elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä
henki…Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen,
toinen ihminen on taivaasta” (1 Korinttolaiskirje
15:45, 17). Tämä on todella mahtavaa! Herra Jeesus
Kristus on toinen ja viimeinen; Hän on Herra taivaasta
ja Raamattu kuvailee Hänet eläväksitekeväksi hengeksi.
Ei ole ihme, että kaikki mihin Hän koski sai elämän.
Seuraava jae sanoo, “Minkäkaltainen maallinen oli,
senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen
taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset”
(1 Korinttolaiskirje 15:48). Me olemme kotoisin
Kristuksesta, tarkoittaen meidän olevan myös
elävksitekeviä henkiä!
Tähän Herra Jeesus viittasi Johannes 7:38, kun
Hän sanoi, “Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään
on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden
virrat.” Kreikan terminologia merkitsee elävän veden
pursuamista tai vyörymistä. Elämä virtaa ulos sinusta.
Miten se virtaa? Kirjoitukset näyttävät sen virtaavan
ensin sinun suustasi ja sitten sinun käsistäsi. Kuka
tahansa, joka tulee tekemisiin kanssasi uskossa tai
uskolla, voi kirjaimellisesti vetää sen ulos sinusta.
Silloin, kun Aadm teki synnin Jumalaa vastaan,
kuoleman laki tuli asetetuksi toimimaan. Raamattu
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kertoo kuoleman tulleen synnin kautta maailmaan,
Aadamin rikkomuksen seurauksena. Elämä on tullut
puolestaan toisen ja viimeisen Aadamin, Jeesuksen
Kristuksen kautta. Hän sanoi: “…Minä tulin, jotta
heillä olisi elämä ja jotta he voisivat nauttia elämästä,
elämästä yltäkylläisyydessä (täydeksi täytetty, kunnes
se vuotaa yli)” (Johannes 10:10 AMP). Nyt sinulla ei siis
ainoastaan ole elämää yltäkylläisyydessä, vaan sinusta
on myös tullut sen elämän jakelija.
Enää ei ole mitään toivottomuutta sinun suhteesi.
Sinä voit tuoda kaikkeen elämän, sillä ei ole väliä miten
kuollutta on. Raamattu sanoo Roomalaiskirjeessä
4:17, “Jumala, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu
olemattomat olemaan.” Tämä näyttää mitä sinä voit
tehdä, koska sinut on tehty Hänen kuvakseen ja Hänen
kaltaisuuteensa. Niin kuin Hän on, niin olet sinäkin
tässä maailmassa (1 Johannes 4:17).

Tunnustus

Elän Hengessä ja kävelen
Hengessä, koska olen syntynyt
Hengestä. Olen taivaallinen,
siksi elän elämän Hengen
lain mukaisesti Kristuksessa
Jeesuksessa. Olen myös
eläväksitekevä henki, tuoden
jumalallista elämää maailmaani.
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 7:1-35
5. Mooseksen
kirja 33-34
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 26:14-25
2. Mooseksen
kirja 36

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 15:49 AMP; 1 Johannes 5:11-12
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Sinä Olet Kotoisin Taivaasta
Sellainen kuin tuo maallinen ihminen oli, sellaisia
ovat kaikki maasta olevat; ja sellainen kuin on
taivaasta oleva ihminen, sellaisia ovat myös ne
jotka ovat taivaasta (1 Korinttolaiskirje 15:48 NIV).

H

aluan sinun kiinnittävän huomiosi
aikamuotoihin avausjakeessa. Siinä sanotaan,
“Sellainen kuin tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat
kaikki maasta olevat...” Hänen olisi pitänyt sanoa, “…
sellaisia olivat kaikki maasta olevat…, ” koska edeltävä
verbi on myös menneessä muodossa – ”oli.” Hän
käytti kuitenkin nykyhetken muotoa osoittaen sen, että
vaikka Aadam ei ole enää täällä, uudestisyntymättömät
ihmiset ovat kuitenkin syntyneet hänen kaltaisesti ja
ovat kuten hän – langenneita.
Jälkimmäinen osa jakeesta sanoo, “ja sellainen
kuin on taivaasta oleva ihminen, sellaisia ovat myös
ne jotka ovat taivaasta.” Tutkitaan jälleen aikamuotoja
tarkasti: Hän käytti nykymuotoa Jeesuksesta. Ollessaan
maan päällä Jeesus julisti rohkeasti, “Minä tulen
ylhäältä” (Johannes 8:23), vaikkakin Hän oli syntynyt
Beetlehemissä. Sinun täytyy ymmärtää, ettei Hän
tullut toiseksi ja viimeiseksi Aadamiksi syntyessään
Beetlehemiin, vaan vasta silloin, kun Hänet herätettiin
kuolleista. Siinä Hän uudestisyntyi ja tuli uuden
luomuksen pääksi. Joten Jeesus “on, ” mutta Aadam
”oli…!” Jos olet uudestisyntynyt, olet syntynyt taivaasta
olevan ihmisen, Kristuksen Jeesuksen kaltaisesti.
Olet saattanut kuulla ihmisten sanovan, “En
oikein ymmärrä sitä Aadamista tullutta ihmistä?” He
viittaavat tällä Eedenin puutarhasta olevaan Aadamiin,
koska se on heidän alkuperänsä. Me emme koskaan
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puhu tähän tyyliin uusina luomuksia, koska me
tulemme taivaasta. Sinun täytyy tietää kuka sinä olet
ja julistaa sitä. Mooses sanoi Jumalalle, “Kenen sanon
lähettäneen minut?” Jumala vastasi, “MINÄ OLEN
SE JOKA OLEN” (2 Mooseksen kirja 3:14). Hän ei
sanonut, “En tiedä kuka minä olen.” Hän sanoi, “Kerro
heille, MINÄ OLEN lähetti sinut.” Ole samaan tapaan
aina rohkea julistamaan sitä, kuka sinä olet ja mistä
sinä olet lähtöisin. Sinä olet Jumala-mies, joka tulee
taivaasta. Halleluja!
Julista nyt, “Olen taivaasta, olen syntynyt Herran
Sanasta ja Hengestä!” Et voi edes sanoa tätä ilman, että
voitelu alkaa kuohua hengessäsi! Tällaiset julistukset
nollaavat heikkouden ja mahdottomuuksien ajatukset.
Älä puhu koskaan maallisesti, koska sinä olet taivaasta.
Sinä et ole tavallinen. “Mutta me olemme taivaan
kansalaisia, sen missä Herra Jeesus Kristus asuu. Ja
me odotamme innokkaasti häntä palaamaan takaisin
Pelastajanamme” (Filippiläiskirje 3:20 NLT).

Tunnustus

Mikään ei ole minulle
mahdotonta, koska olen
kotoisin ylhäältä. Kaikki
elämän ja luonnonvoimat
ovat minun hallintavallassani,
ne toimivat kaikki yhdessä
minun parhaakseni, koska
olen Kuninkaan lapsi. Olen
tietoinen taivaallisesta
perinnöstäni ja kuljen siinä
valossa kuka olen; liittolainen
Jumalan-kaltaisuudessa! Kunnia
Jumalalle!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 7:36-50
Joosua 1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 26:26-35
2. Mooseksen
kirja 37
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Uusi Vaihe Lisääntyneessä
Armossa
Mutta hän antaa enemmän armoa... (Jaakob 4:6)

S

e on niin kaunista, mitä Herra tekee näinä
meidän päivinämme. Olemme nyt uudessa
vaiheessa Hengen liikehdinnässä ja valtavia asioita
tulee tapahtumaan tässä uudessa vaiheessa. Herran
kirkkaus on kaikkialla. Hänen vanhurskautensa valtaa
alaa. Hänen armonsa on moninkertaistunut maan
päällä. Tämä sinun pitää tietää: Raamattu sanoo:
“mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on
tullut ylenpalttiseksi” (Roomalaiskirje 5:20). Kyllä,
kuulemme uutisista hirvittävistä asioista, joita tapahtuu
tällä hetkellä eri maissa ympäri maailmaa. Mutta totuus
on: saatana ei ole suurempi pahuudessaan, kuin Jumala
armossaan. Jos saatana voi mennä korkeille tasoille
hänen pahuudessaan, niin Jumala voi mennä vielä
korkeammalle Hänen armossaan. Jumalan armo on
suurempi kuin saatanan pahuus.
Vaikka ihmisten pahuus on lisääntynyt paljon
(Matteus 24:12), parhaillaan hengen maailmassa on
Herran lähettämiä enkeleitä, jotka ovat voimakkaampia
työskennellessään yhdessä Jumalan ihmisten kanssa,
johdattaen ihmisiä vanhurskauteen. Koska saatanasta
on tullut niin säälimätön hänen ilkeydessään ja
pahuudessaan, Jumala on myös siirtänyt syrjään
rajoitukset näissä kansakunnissa, tavoittaakseen sieluja
Hänelle.
Sakarja 4:6 sanoo, “…Ei sotaväellä eikä voimalla,
finnish

vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.”
Olemme parhaillaan ennennäkemättömässä Pyhän
Hengen liikehdinnässä, jollaista ei ole koskaan
aikaisemmin nähty maan päällä. Jumalan ihmiset
tulevat intohimoisiksi Kristusta, Pyhää Henkeä ja
kirjoitettua Sanaa kohtaan enemmän kuin koskaan
aiemmin. Jumalan ihmisillä tulee olemaan kyltymätön
nälkä Hengen asioita kohtaan. Monet jotka manaavat
herjaten seurakuntaa, ja monet, jotka vainoavat
Kristittyjä, tulevat kääntymään kuten Saul tarsolainen.
Hän kävi seurakuntaa vastaan, mutta sitten Pyhä Henki
kääntyi hänen puoleensa.
Vaikka olemmekin sodassa, me olemme voittavalla
puolella. Saatana ei voi estää Hengen liikehdintää joka
on nyt menossa. Joten ole arkailematon ja rohkea
julistamaan Evankeliumia ilman pelkoa. Jumalan Sana
sinun suussasi on Jumala puhumassa; mikään ei voi
pysäyttää sitä. Halleluja.

Rukous

Rakas Isä, kiitos, kun olet
myöntänyt minulle syvällisen
ymmärryksen sinun toimintaasi
kohtaan tässä ajassa, ja kiitos
myös, että olet tehnyt minusta
merkityksellisen ja tehokkaan,
sinun täydellisen tahtosi
toteuttamisen suhteen täällä
maan päällä. Rukoilen, että lapsesi
saisivat tulla ymmärtämään
enenevissä määrin Hengen
liikehdintää näinä viimeisinä
aikoina, tunnistaen etteivät he
ole mitään tavallisia, vaan elävän
Kristuksen eläviä asuinsijoja
ja kirjeitä Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 8:1-21
Joosua 3-4
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 26:36-46
2. Mooseksen
kirja 38

Lisäopiskelua varten:
Apostolien teot 2:17-21; Efesolaiskirje 6:12-13; Titus 2:11
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Kieltäydy Tulemasta
“Vanhaksi”
Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään,
niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan
(Psalmi 103:5).

J

oosua 13:1 kertoo meille jotain mielenkiintoista
miehestä nimeltään Joosua. Sanoen, “Kun
Joosua oli käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, sanoi Herra
hänelle: Sinä olet käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, mutta
vielä on hyvin paljon maata valtaamatta.”
Vanhaksi tulemisessa tässä ei ole kyse vain
harmaapäänä olemisesta; sillä on oma merkityksensä
Jumalalle ja Hänen Valtakuntansa työlle. Joosua oli
kuollessaan 110-vuotias, hän ei ollut yhtä vanha
kuin Mooses, joka kuoli 120 vuoden ikäisenä.
Jumala ei kuitenkaan kuvaillut Moosesta vanhaksi.
Raamattu sanoo, “Ja Mooses oli kuollessaan sadan
kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta hänen
silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen
elinvoimansa ollut kadonnut” (5. Mooseksen kirja
34:7)
Ei sillä ole väliä, vaikka sinulle onkin kertynyt paljon
vuosia, kieltäydy tulemasta “vanhaksi” mielessäsi.
Vanhat ihmiset tietävät liikaa ja heidän kokemuksensa
saattavat tehdä heistä kyynisiä. He tietävät liikaa siitä
mikä ei toimi. Heitä on hankala inspiroida, koska he
aina muistavat jonkun, joka jo yritti ihan samaa asiaa,
mitä heitä nyt pyydetään tekemään, ja epäonnistui.
Mutta nuorten kanssa on erilaista. He eivät osaa
vielä miettiä liikaa sitä mikä ei toimi, he tarttuvat
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haasteeseen. He ovat seikkailunhaluisia Jumalan kanssa
ja Jumalan kunniaksi. Siksi Jumala rakastaa käyttää
heitä. He tahtovat aina oppia jotain uutta.
Kehosi saattaa ikääntyä, mutta kieltäydy tulemasta
vanhaksi. Raamattu sanoo, “He ovat istutetut Herran
huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme
kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät
hedelmää, ovat mehevät ja vihannat” (Psalmi 92:1314). Ala nähdä Hengen silmillä. Kun kävelet Jumalan
Hengen tahdissa, voimasi, ideasi ja visiosi eivät tule
koskaan loppumaan. Sinä olet elävöitetty elämään.
Hän tulee jatkuvasti uudistamaan, virkistämään ja
nuorentamaan sinua Sanan kautta. Paavali sanoi, “Sen
tähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkoinen
ihmisemme menehtyykin, niin sisäinen kuitenkin
päivä päivältä uudistuu” (2 Korinttolaiskirje 4:16).
Halleluja!

Tunnustus

Jumalan Henki vahvistaa minun
sisäistä ihmistäni ja nuoruuteni
uudistuu niin kuin kotkan.
Kieltäydyn tulemasta vanhaksi
mielessäni. Sen sijaan avaan
sydämeni ja mieleni tuoreille
ideoille Jumalan Hengestä.
Mikään ei voi pysäyttää
minua, sillä tulen päivittäin
elinvoimaiseksi ja virkistetyksi
Sanan kautta.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 8:22-39
Joosua 5-6
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 26:47-56
2. Mooseksen
kirja 39
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Aistien Yläpuolella
Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä
rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa
(Johannes 4:24).

1

Korinttolaiskirje 2:14 sanoo, “Ihminen ei
luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen
puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta.
Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava
Hengen avulla.” Tämä sen vuoksi, koska Kristillisyys on
aistien yläpuolella! Ymmärryksen puute tätä totuutta
kohtaan aiheuttaa turhautumista, jota monet kokevat
uskon vaelluksessaan. Jumala ottaa yhteyden sinun
henkeesi, ei mieleesi. Usko huokuu sinun hengestäsi,
ei siis mielestäsi. Usko on ihmisen hengen vastaus
Jumalan Sanaan. Sillä ei ole mitään tekemistä aistien
kanssa.
Meidän aistejamme ei ole suunniteltu
havainnoimaan Jumalaa; me kävelemme Hänen kanssaan
hengessämme; palvelemme Häntä hengellämme
ja ymmärrämme hengellisiä todellisuuksia Hengen
kautta. Meidän mieliämme ei ole muovattu tähän,
ainoastaan meidän henkemme voi ymmärtää Jumalaa.
Perustuen tähän suhteeseen, mukautamme omat
mielemme henkemme alaisuuteen, mennäksemme
samaan suuntaan ja hallitaksemme aistejamme, jotta
ne palvelevat tarkoitustamme. Tämä tarkoittaa, että se
luonne jota ilmaisemme ulkoisesti, tulee aina olemaan
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riippuvainen henkemme tilasta – keitä olemme
sisimmässämme.
Siksi me tarvitsemme Jumalan Hengen johdatusta
sisimmässämme. Yksin Hän voi mennä syvälle ihmisen
sisimpään, aikaansaaden muutoksia joita Jumala
haluaa meihin – muutoksia kirkkaudesta kirkkauteen.
Yksin Hän voi ohjata sinun mielesi ajattelemaan kuin
Jumala, puhumaan kuin Hän ja elämään sen mukaisesti.
Halleluja.

Rukous

Rakas Isä, Kiitos sinun Henkesi
ohjauksesta minussa. Ajattelen
niin kuin sinä, ja näen asiat
sinun perspektiivistäsi, enkä
enää ainoastaan luonnollisesta
näkökulmasta. Kun vaellan Sanasi
valossa, koen yliluonnollista
kasvua kirkkaudesta kirkkauteen
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 8:40-56
Joosua 7-9
2 VUODEN
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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
finnish

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

Luukasaksesi lisää

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