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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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Sinun Todellinen Arvosi
Hän sanoi heille kaikille: Karttakaa tarkoin
kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa
elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi
kuinka paljon tahansa (Luukas 12:15).

J

otkut ihmiset arvostavat ja arvioivat itseään sen
raha määrän mukaan mitä he omistavat. Joten
he näppäilevät jatkuvasti taskulaskintaan, tietääkseen
taloudellisen arvonsa. Jos sinun arvosi perustuu rahan
määrään, silloin asetat elämäsi suureen vaaraan. Miten
voit alistaa elämäsi tämän maailman epävarman ja
epävakaan raha-järjestelmän varaan?
Sinun todellinen arvosi on hengessäsi oleva
Jumalan Sana. Sinun täytyy tuntea Sana ja Sanan
täytyy olla sinussa. Kun Sana on sinussa, menestyksesi
on taattu riippumatta siitä mitä ympärilläsi tapahtuu.
Sinä tulet kellumaan kuin Nooan arkki sateessa,
nousten vain korkeammalle ja korkeammalle veden
pinnan kohotessa, joten sama vesi, joka upotti kaikki
muut, nostikin hänet ylös. Tämä näyttää meille,
että epäsuotuisat olosuhteet, jotka upottavat tänä
päivänä ihmisten yrityksiä ja työuria toimivat sinun
ylennyksenäsi!
Elääksesi voitokkaasti joka tilanteessa näinä
myöhempinä aikoina, sinä tarvitset Jumalan Sanan
talletuksia henkeesi. Kun talletat Jumalan Sanaa henkeesi
finnish

riittävän kauan niin ihmiset tulevat huomaamaan sen
ja kysyvät, “Mikäs ihmeen mies tämä on?” koska sinä
tulet kirjaimellisesti “kävelemään veden päällä.” Ei
mitään väliä mikä tilanne tulee vastaan, sinä pysyt sen
yläpuolella.
Kolossalaiskirje 3:16 sanoo, “Runsaasti asukoon
teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen
toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä
ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle
sydämissänne.” Sinun luottamuksesi tulisi levätä
ainoastaan siinä kuinka paljon Jumalan Sanaa sinussa
on, eikä siinä paljonko sinulla on rahaa pankkitililläsi.
Muista, että sinusta tulee se Jumalan Sana, jonka
otat vastaan henkeesi ja tämä on sinun todellinen
arvosi. Kun annat Sanan hallita sinussa, se antaa
sinulle sellaisen voittajan mielenlaadun, että tapahtui
mitä hyvänsä niin sinä tulet pysymään vahvana ja
hämmentymättömänä.

Rukous

Rakas Isä, kiitos, että näytät
1 VUODEN
m i n u l l e t o d e l l i s e n a r v o n i RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
Sanassasi. Sanaasi syventyminen
saa sydämeni tulvimaan valoa Matteus 22:15-46
2. Mooseksen
ja tuo kirkkautta ja kauneutta
kirja 22-23
elämääni. Sinun Sanasi on
juurtunut syvälle sydämeeni ja se
2 VUODEN
kasvaa, voittaa ja tuottaa tuloksia RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
jokaisella elämäni osa-alueella
Matteus
11:21-30
Jeesuksen Nimessä, Aamen.
1. Mooseksen
kirja 32

Lisäopiskelua varten:
1 1. kirje Timoteukselle 6:17; Joosua 1:8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vaella Hänen Valossa
Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse
on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen,
hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta
synnistä (1.Joh.1:7).

V

alossa vaellus on Jumalan Sanan valossa
vaeltamista. Mikä tarkoittaa niiden asioiden
valossa vaeltamista, jotka ovat linjassa Jumalan
sopimusehtojen kanssa uudesta luomuksesta Sanan
ilmoituksen mukaan. Jos emme vaella valossa, meillä ei
ole yhteyttä, koska valo ja pimeys eivät voi olla yhtä.
Sana paljastaa esimerkiksi sen, että uusina luomuksina
meillä on oikeutus. Sinun tulee vaeltaa oikeutuksesi
valossa. Sinut on tehty Jumalan vanhurskaudeksi
Kristuksessa Jeesuksessa (2 Korinttolaiskirje 5:21). Sinun
kuuluu vaeltaa vanhurskautesi valossa. Vanhurskautesi
valossa vaeltaminen tarkoittaa sinun kulkevan
linjassa sen suhteen miten Jumala ajattelee, Hänen
valaisemassaan vanhurskaudessa.
Jumalan valaisema vanhurskaus tarkoittaa lahjaa,
joka on annettu jokaiselle joka uskoo Jeesukseen
Kristukseen. Joten voit sanoa, “Isä, elän valossasi; sinun
valossasi, jossa vanhurskaus on lahja, joka on annettu
jokaiselle joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Sen
vuoksi minulla on tämä lahja Jeesuksen Nimessä. Olen
vanhurskas. Halleluja.” Näin vaellat Hänen valossa.
Lihallinen ihminen taas vaeltaa aistiensa varassa.
Hän sanoo, “Minusta ei vain oikein tunnu, että Jumala
on kanssani tänään; rukoukseni eivät taida nousta
tarpeeksi korkealle. Oi Isä, joudun kamppailemaan.”
finnish

Huomaatko miten hän kyseenalaistaa Jumalan Sanan,
julistamalla itsensä kamppailijaksi, ja välittämättä
ollenkaan siitä, mitä Raamattu sanoo niistä, jotka
ovat päässeet sisälle Jumalan lepoon ja saaneet levon
kamppailuistaan (Heprealaiskirje 4:10). Hän tulkitsee
vain omien aistiensa kautta elämäänsä, mutta Jumalan
Sanalla ei ole mitään tekemistä meidän aistiemme
kanssa.
Ollessasi uudesti syntynyt, et ole lihasta; ”Jotka
lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle mieleen”
(Roomalaiskirje 8:8). Sinun tulee siis vaeltaa Hengessä,
ei aistiesi tai tunteittesi mukaan. Roomalaiskirje 8:13
sanoo “Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän
kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin
teot, niin saatte elää.” Tässä ei puhuta fyysisestä
kuolemasta, vaan hengellisestä kuolemasta. Mikä
tarkoittaa, että sinut leikataan eroon Jumalasta ja
sitten löydät itsesi kamppailemasta. Mutta jos vaellat
Jumalan valossa; Hänen Sanassaan, sinä tulet elämään
ja hallitsemaan kuin kuningas.

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua elämän
polkuni valaisemisesta Sanasi
kautta. Sinun Sanasi on valo ja
kirkkaus. Mietiskelen ja elän
Sanasi mukaan, näin muutun siksi
loistokkaaksi kuvaksi, jota katson.
Minussa ei ole pimeyttä. Nautin
ihanaa ja rikasta yhteyttä sinun
Sanassasi ja sinun Hengessäsi
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 23
2. Mooseksen
kirja 24-25
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 12:1-9
1. Mooseksen
kirja 33

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 36:9; Sananlaskut 6:23; Psalmit 119:105
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ole innostunut aina voittamaan
Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta
yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana,
ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa,
johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella
kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa
(Filippiläiskirje 3:13-14).

A

jattele luokkahuoneellista samaa kurssia
suorittavia opiskelijoita. Heidän joukossaan
eräät lukevat tosi kovasti, jotteivät epäonnistuisi
kokeissa. Ehkä he olivat epäonnistuneet joissakin
aiemmissa kokeissa. Sitten ovat nämä muut opiskelijat,
jotka hekin lukevat tosi kovasti, sillä he haluavat
saada erinomaiset arvostelut. He haluavat voittaa
palkinnon.
Vaikka kaikki mainitut opiskelijat ovat kovia
pänttäämään, heidän motivaatiostaan löytyy eroavuutta.
Näin se on elämässä muutoinkin. Joku paiskii töitä
kovimman jälkeen, mutta se ei merkitse sitä, että
hän toimisi oikeansuuntaisesti. Kaikki riippuu hänen
inspiraatiostansa. Menestymisen unelman tulisi aina
innostaa sinua, ei epäonnistumisen pelon. Älä suostu
olemaan menneiden virheiden ahdistama; mieluummin
ota vastaan haaste luoda suurempaa tulevaisuutta.
Monet valittavat ja nurisevat menneitä ja surevat
menneisyyttään ja ihmettelevät miten siihen pitäisi
finnish

suhtautua, vaikka katse pitäisi suunnata tulevaisuuteen
toiveikkaasti ja ajatellen edessä olevia suurempia
menestymisen mahdollisuuksia.
Menneistä haasteista ja epäonnistumisen
kokemuksista välittämättä innoittajanasi tulee olla
voittopalkinto. Näe edessäsi oleva kirkas ja mahtava
tulevaisuutesi. Astu Uuteen Vuoteen tällä mielellä.
Paavali sanoi: ”… yhden minä teen: unhottaen sen, mikä
on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,
minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa.” Älä
ajattele epäonnistumista. Älä ajattele tappiota. Lähde
uuteen vuoteen Hengen voimassa ja näe vain voittoja
ja loputtomia mahdollisuuksia.
Älä suostu muuhun! Olet syntynyt voittamaan; ja
Herra kuljettaa sinua voittosaatossa. Unohda menneet;
tartu tukevasti tulevaisuuteesi ja voita!

Tunnustus

Rakas Herra, Sinä olet varustanut
1 VUODEN
minut voimalla. Teit minun RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
jaloistani kuin peuran jalat ja
asetit minut turvaan korkeuksiin. Matteus 24:1-35
Sinä olet elämäni väkevyys ja 2. Mooseksen kirja
26-27
kirkkaus! Sinussa minä elän,
liikun ja olen. Olen nyt ja
2 VUODEN
aina voitokas Sinun Henkesi RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
tukemana. Halleluja!
Matteus 12:10-21
1. Mooseksen
kirja 34

Lisäopiskelua varten:
Jesaja 43:18-19; Filippiläiskirje 3:13-14
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vaurastumisen mentaliteetti
Kun te korjaatte eloa maastanne, niin älä leikkaa
viljaa pelloltasi reunoja myöten äläkä poimi
tähkäpäitä leikkuun jälkeen. Älä myöskään korjaa
tyhjäksi viinitarhaasi äläkä poimi varisseita marjoja,
vaan jätä ne köyhälle ja muukalaiselle
(3. Mooseksen kirja 19:9-10).

Y

llä olevassa raamatunkohdassa Jumala antoi
eräitä ohjeita Israelin lapsille sadonkorjuun
toteuttamisesta. Hän sanoi heille: ”…älä leikkaa viljaa
pelloltasi reunoja myöten äläkä poimi tähkäpäitä
leikkuun jälkeen.” Toisin sanoen, ”älä kerää kaikkea,
älä tee jälkikorjuuta.” Hän ei halunnut heidän keräävän
sitä, mikä oli varissut maahan; ja tämä oli laki. Heidän
kuului jättää jotakin vainiolle köyhiä, isättömiä ja leskiä
varten.
On sellaisia ihmisiä, jotka eivät käsitä, miksi he
eivät ole juurikaan edistyneet elämässään. Jotkut
ovat rukoilemalla rukoilleet, mutta muutosta ei
ole tapahtunut. Mutta huomaat, että Jumala ei ole
tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa, jolla on köyhyyden
mentaliteetti. On olemassa vaurastumisen mentaliteetti
ja köyhyyden mentaliteetti. Esimerkiksi, jotkut tapaavat
pitää vaatteitaan niin kauan, että ne ovat aivan
nukkavieruja. Tosi ikävää! Olipa kyseessä mikä hyvänsä
omistuksessa oleva tavara, jotkut käyttävät sen niin
tarkoin, ettei sitä saata enää antaa kellekään muulle.
finnish

Sellainen mentaliteetti edistää köyhyyttä ja on pitänyt
monia halveksuttavassa asemassa kauan aikaa.
Millä tahansa Jumala siunaa sinua, olipa kuinka
vähäistä tai suurta tahansa, elä tällä asenteella: kun
käytät sitä, katso, että se on vielä siinä kunnossa,
että joku toinenkin saattaisi käyttää sitä. Kun annat
sellaisia tavaroita muille, varmista, että antamasi
tavarat ovat asiallisia ja arvollisia käytettäviksi. Se on
oikea elämäntapa. Sinulla ei koskaan tulisi olla mitään
sellaista, mitä et voisi antaa pois.
Jumala haluaa sinun olevan aina siunaukseksi
toisille, jotka eivät ole yhtä siunattuja kuin sinä. On
tavaroita, joita et ole käyttänyt aikoihin, mutta silti
säilytät niitä itselläsi. Se ei ole vaurastumisen asenteen
mukaista toimintaa. Toteuta Sanaa; käy lävitse
vaatekomerosi ja tarkista, mitä siellä on sellaista, minkä
olet laittanut syrjään etkä todennäköisesti käyttäisikään
enää pariin, kolmeen vuoteen. Anna pois ne, ja pistä
merkille, että elämäsi lähtee nousuvaiheeseen.

Rukous

1 VUODEN

Siunattu olkoon Jumala ja meidän RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
Herramme Jeesuksen Kristuksen
Isä, joka on siunannut meitä Matteus 24:36-51
2. Mooseksen
kaikella hengellisellä siunauksella
kirja 28
taivaallisissa Kristuksessa! Sillä
Hänen täyteydestänsä minä olen
2 VUODEN
saanut armoa armon päälle. RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
Olen siunaus ympärilläni eläville,
ja sen johdosta saan vaurastua Matteus 12:22-30
1. Mooseksen
vaurastumistani, Jeesuksen
kirja 35
nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:
Sananlaskut 11:24 ESV; Luukas 6:38; 2 Pietarin kirje 1:3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

sunnuntai

5

Hän ei ikinä jätä sinua
Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea;
älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun
Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin
(Joosua 1:9).

Y

llä oleva raamatunkohta on Jumalan sanoma
Joosualle tämän johdattaessa Israelin lapsia
erämaan läpi. Jumala sanoi hänelle: ”Älä säikähdy!”
Minkä vuoksi? Koska matkan varrella olisi luvassa
pelottavia kokemuksia. Mutta Jumala sanoi: ”Älä
pelkää.” Ja sitten Hän jatkoi sanomalla ”äläkä arkaile.”
Kun asiat alkavat olla sillä mallilla, että näyttää
kuin sinulle tulisi käymään heikosti, älä arkaile, sillä
Herra sinun Jumalasi on kanssasi. Todella mahtava
vakuutus!
Kuulin vuosia sitten kertomuksen, joka painui
pysyvästi mieleeni. Muuan pastori kertoi kertomuksen,
kuinka Jumala vieraili erään miehen luona näyssä.
Tuossa näyssä hän ja Herra kävelivät yhdessä ja
Herra vakuutti miehelle: ”Minä olen kanssasi, kävipä
matkateko kuinka hankalaksi tahansa.” Vaikka mies ei
voinut nähdä Herraa, hän näki heidän jalanjälkensä
heidän vaeltaessaan eteenpäin. Siinä oli kahdet erilaiset
jalanjäljet, joten hän oli varma, että Herra on hänen
kanssaan.
Silloin tällöin hän kääntyi katsomaan ja näki Herran
jalanjäljet; ja jatkoi matkaansa. Yhdessä vaiheessa
alkoi tulla kasvavia vaikeuksia. Silloin, kun hän katsoi,
hän näki ainoastaan omat jalanjälkensä! Hän parkaisi
sanoen: ”Herra, missä olet? Asiat alkavat olla hankalalla
tolalla! Kuinka voit jättää minut nyt, kun tarvitsen
finnish

Sinua eniten?” Sitten hän kuuli Jumalan äänen: ”Olen
edelleen tässä.” Mutta mies sanoi: ”Ei, näin sinun
jalanjälkesi kaiken aikaa; mutta nyt olet pysähtynyt.
Näen nyt vain omat jalanjälkeni.” Silloin Jumala sanoi:
”Ei, näkemäsi jalanjäljet eivät ole sinun jalanjälkesi, vaan
minun, sillä minä kannan sinua nyt.”
Mikä sielua häkellyttävä vastaus Herralta! Meidän
Jumalamme on todella rakastava. Silloinkin kun emme
tiedä ja näyttää siltä, että Hän on jättänyt meidät, Hän
on mukana. Mies itki, sillä hän luuli jääneensä yksin.
Mutta Jumala kantoi häntä. Jumala on sanonut: ”En
minä sinua hylkää enkä sinua jätä” (Heprealaiskirje
13:5). Matkan raskaimman taipaleen Hän kantaa
sinua.
Niinä aikoina, jolloin et tunnista mitään merkkejä
Hänen läsnäolostansa lähettyvilläsi, Herra on sinun
kanssasi. Hän ei ikinä jätä sinua eikä hylkää sinua;
vaikka kaikki muut olisivat sinut hyljänneet, Hän on
aina sinun kanssasi. Ole siis rohkaistu; ole vahvistettu
ja ole täynnä iloa. Herra, sinun Jumalasi on kanssasi ja
Hän elää sinussa. Sinä et ole ikinä yksin!

Rukous

Kallisarvoinen ja rakastava Isä,
kiitos Sinulle rakkaudestasi ja
uskollisuudestasi. Uskollisuutesi
on iankaikkisesta iankaikkiseen;
Sinä olet armollinen,
myötätuntoinen ja ystävällinen.
Minä olen vahva ja sangen
rohkea Sinun väkevyytesi
voimassa; en ole koskaan
väsynyt. Kiitos Sinulle armostasi
ja iäti kestävästä rakkaudestasi.
Minä palvon sinua kaikesta
sydämestäni. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 25:1-30
2. Mooseksen
kirja 29-30
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 12:31-38
1. Mooseksen
kirja 36

Lisäopiskelua varten:

Jesaja 49:15; Hebrealaiskirje 13:5; 5. Mooseksen kirja 31:6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kirjoitusten muistelu hyvää
hengellistä harjoitusta

Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko,
vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin
noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä
silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt
(Joosua 1:8).

J

otkut kristityt muistavat ja siteeraavat lukuisia
raamatunkohtia ulkomuistista, mikä on kiitettävää;
kun taas jotkut väittävät erheellisesti, ettei kirjoitusten
ulkoa muistaminen ole enää muodissa. Tarjolla on
erilaisia elektronisia Raamattuja ja raamattuohjelmia,
joiden avulla on helppo löytää yhdellä klikkauksella
haluttu raamatunkohta, minkä johdosta moni kristitty
ei enää pidä niin tärkeänä raamatunkohtien muistiin
painamista opiskellessaan itsekseen Raamattua. Asian
ei pitäisi olla näin.
Kristillisen kasvun ja kehittymisen kannalta
Raamatun kirjoitusten muistiin painaminen on aivan
perustavaa laatua oleva asia. Vaikka pääsisitkin helposti
käsiksi elektroniseen raamattuohjelmamateriaaliin,
sinun on harjoitettava muistiasi säilyttämään Jumalan
Sanaa. Muistisi toimii sisäänkäyntinä henkeesi
(2. Korinttolaiskirje 4:4). Jumalan Sanan tulee
olla tietoisuudessasi, jotta se saa aikaan tuloksia
elämässäsi.
Kun olet lukenut Raamattua, poimi tiettyjä jakeita
ja lausu niitä ulkoa. Tämä on alku mietiskelylle, ja
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mitä enemmän teet tätä, sitä enemmän Sanaa pääsee
majoittumaan sinun henkeesi. Samoin kuin opiskelit
koulussa ja opettelit ulkoa asioita, sinun on saatava
mielesi säilyttämään kirjoituksia samaan kurinalaiseen
tapaan. Voit asettaa itsellesi tavoitteen tälle vuodelle,
että opettelet joka päivä ulkoa vähintään yhden
raamatunkohdan ja että seuraat edistymistäsi. Tulet
hämmästymään, millaisen vaikutuksen tämä tulee
tekemään sinun elämääsi!

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua Sanasi
antamasta vaikutuksesta minun
henkeeni. Kun mietiskelen Sanaa
ja säilytän sen korvaamattomia
ajatuksia sydämessäni ja
tietoisuudessani, siitä saamani
hyöty on kaikille ilmeistä!
Toimin aina voiton, kirkkauden,
menestyksen ja vaurauden
näköalapaikalta käsin, missä
minä hallitsen ja vallitsen
olosuhteita, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 25:31-46
2. Mooseksen
kirja 31
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 12:39-50
1. Mooseksen
kirja 37

Lisäopiskelua varten:

1 1. kirje Timoteukselle 4:8; 5. Mooseksen kirja 11:18;
Jeremia 15:16
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Aarteita vastoinkäymisten
keskellä

Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka;
sillä minulle on avautunut ovi suureen ja
hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon
(1. Korinttolaiskirje 16:9-9).

Y

llä olevassa raamatunjakeessa apostoli Paavali
antoi ymmärtää, että hänelle oli avautunut suuri
ja tehokas mahdollisuus palvelutyölle Efesossa. Mutta
se mahdollisuus oli vastoinkäymisten keskellä. Hänellä
oli sellaista hengen herkkyyttä, että hän ei nähnyt
ainoastaan mahdollisuutta, vaan lisäksi myös monia
vastustajia. Aivan kuin löytäisi aarteen piikkipensaiden
ja ohdakkeiden keskeltä; ja eräässä mielessä kyseessä
on ansa. Jos sinun on noudettava tuo aarre, sinun on
parasta tietää, miten selvitä vastustajista.
Vastustajat, joihin Paavali viittasi, eivät olleet mitään
vähäpätöisiä vihamiehiä; he olivat julmia! Kun hän
kertoi myöhemmin kokemuksistaan, hän sanoi: ”Sillä
me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä
siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa,
kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän
rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa
hengestämmekin…” (2. Korinttolaiskirje 1:8). Sitten 1.
Korinttolaiskirjeessä 15:32 hän sanoi, että hän taisteli
petojen kanssa Efesossa: ”Jos minä ihmisten tavoin
olen taistellut petojen kanssa Efesossa …”
Tuo kokemus oli hengenvaarallinen, mutta
hän voitti sen antautumalla Jumalan Hengen
johdatettavaksi ja opastettavaksi. Paavali saarnasi
ja opetti Efesossa Sanaa sellaisella vahvuudella ja
innolla, että Raamattu toteaa aivan erityisesti, kuinka
Jumalan Sana voimallisesti kasvoi Efesossa ja vahvistui
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(Apostolien teot 19:20). Meillä on paljon opittavaa
kristillisessä vaelluksessamme, jotta voisimme saavuttaa
ne tavoitteet, jotka Jumala on osallemme kaavaillut, ja
että osaisimme elää Häneltä saamaamme kirkkauden
ja voitontäyteistä elämää. Mutta sinun on seurattava
Pyhän Hengen johdatusta kaiken aikaa. Jumala antoi
meille Pyhän Henkensä opastamaan meitä elämämme
kaikissa asioissa.
Ennen kuin solmit työsuhteen tai lähdet mukaan
liiketoimintaan tai otat muuten suuren askelen
elämässäsi, anna Hänen opastaa sinua ja näyttää
sinulle, millaiseen tulevaisuuteen olet astumassa.
Rukoile palavasti kielillä, sillä vastoinkäymiset saattavat
piirittää sitä aarretta. Mutta kun olet yhteydessä Pyhän
Hengen kanssa, Hän kyllä opastaa sinua tunnistamaan
mahdolliset vastoinkäymiset – sudenkuopat, barrikadit
tai hankaluudet – ja navigoi sinut kulkemaan voitokkaasti
niiden lomitse.

Tunnustus

Herra on minun turvapaikkani
ja väkevyyteni, ikuisesti läsnä
oleva apu vaikeuksissa! Hän elää
minussa ja opastaa minua elämän
polulla; sen vuoksi olen kaiken
aikaa selviytyjä. Vastustuksesta,
vastoinkäymisistä, haasteista
ja vastatuulista huolimatta
sydämeni on kiinnittynyt
Herraan, joka on minun kallioni
ja varustukseni, minun suojani
ja pelastukseni. Minä vaellan nyt
voitossa ja Sanan herruudessa.
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 26:1-30
2. Mooseksen
kirja 32-33
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 13:1-9
1. Mooseksen
kirja 38

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 27:1-3; 2 Korinttolaiskirje 4:17-18
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ilmennä Hänen elämäänsä ja
luontoansa kaikkialla

…uudistua mielenne hengeltä ja pukea
päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan
on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen
(Efesolaiskirje 4:23-24).

A

mplified-raamatunkäännöksessä
avausjakeemme on sanottu seuraavasti:
”Uudistukaa jatkuvasti mielenne hengeltä [omistaen
raikkaan ja hengellisen asenteen], ja pukekaa
päällenne uusi luonto (uudistettu itsenne), joka on
luotu Jumalan kuvan mukaan, [Jumalan kaltaisuuteen]
tosi vanhurskauteen ja pyhyyteen” (Efesolaiskirje
4:23-24). Uudestisyntyneenä sinulla on uusi elämä
ja uusi luonto; se on Jumalan elämä ja luonto. Sinut
luotiin uudeksi vanhurskaudessa ja tosi pyhyydessä
tuomaan ilmi Isän tahtoa ja luonnetta; sinun henkeesi
on tallennettu voima.
Sinun henkesi luotiin uudesti Jumalan kaltaisuuteen.
Toisin sanoen, sinut luotiin olemaan kuten Hän
on ja toimimaan kuten Hän; siitä johtuen sinun on
mahdollista ilmentää Hänen tahtoaan ja luontoaan,
Hänen elämäänsä ja jumalallisia piirteitään, jotka ovat
sinun hengessäsi sinun maailmaasi varten.
Avausjakeemme sanoo, että pukekaa päällenne
uusi ihminen, joka on Jumalan kuvan mukaisesti
luotu vanhurskauteen ja tosi pyhyyteen. Se käskee
sinun tuoda ilmi Hänen vanhurskasta elämäänsä.
Anna Hänen vanhurskautensa vaikuttaa joka asiassa,
kaikkialla ja joka tilanteessa. Ilmennä Isän tahtoa ja
luonnetta kaikessa, missä olet mukana. Pidä esillä
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todistusta Jumalan luonteenlaadusta omalla elämälläsi,
toiminnallasi ja sanoillasi. Ilmennä Jumalaa kaikkialla,
minne menetkin.
Sinä olet Hänen ilmentymänsä ja Hänen
ulostulonsa sinun elämänpiirissäsi; Halleluja! Joten
ilmennä Hänen kunniaansa. Tuo ilmi Hänen hyveitänsä
ja täydellisyyttään. Jumalan haaveena on aina ollut se,
että Hän pääsisi tuomaan täysillä itseään julki sinun
kauttasi. Hän on jo siunannut sinut ja tehnyt sinut
siunaukseksi. Nyt Hän haluaa siunata maailmaa sinun
kauttasi, sillä vain sinun kauttasi Hän voi tuoda ilmi
hyvyyttään, armoaan, viisauttaan ja erinomaisuuttaan
tälle maailmalle. Luonnollinen eli uudestisyntymätön
ihminen ei pysty erottamaan, kuka Jumala on, ennen
kuin hän saa kohdata sinut.
Tee elämäsi unelmaksi se, että Pyhän Hengen
kautta, kaikkialla missä oletkin, sinä ilmennät Kristusta,
tuot julki Jumala-elämää. Anna Hänen nauraa, hymyillä,
siunata ja koskettaa tätä maailmaa sinun kauttasi.

Tunnustus

Minut on luotu uudeksi tosi
vanhurskauteen ja pyhyyteen;
1 VUODEN
Jumalan aidoksi kuvaksi ja Hänen
kaltaisuuteensa. Minä vaellan ja RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
elän uudessa luonnossani ja
päästän Isän tahdon ja luonnon Matteus 26:31-56
2. Mooseksen
tulemaan esille vahvistamalla
kirja 34-35
Hänen vanhurskauttansa
2 VUODEN
minun elämänpiirissäni. Hänen
kunniansa, erinomaisuutensa, RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
viisautensa ja hyvyytensä tulevat
Matteus 13:10-23
ilmi minun kauttani, Jeesuksen
1. Mooseksen
nimessä. Aamen.
kirja 39

Lisäopiskelua varten:
1 Pietarin kirje 2:9; 2 Korinttolaiskirje 5:21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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torstai

Käy ratkomaan haasteitasi
Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte
moninaisiin kiusauksiin (Jaakob 1:2).

O

n joitakin kristittyjä, jotka tykkäävät, että
heitä kohdellaan kuin lapsia, vaikka he
ovat uudestisyntyneet aikoja sitten. Kun he kohtaavat
haasteita, he lähtevät etsimään rukousapua ja
rohkaisua, eivätkä ymmärrä pistää uskoaan töihin.
He haluavat kuulla sellaisia sanoja kuten: ”Älä ole
huolissasi; Jumala kääntää pahimmankin parhaaksesi ja
raivaa sinulle tien sinne, missä sitä ei nyt näy olevan”.
Mutta tuollainen ei riitä.
Älä jää sille tasolle, mistä sinua aina nostetaan ylös;
älä ole aina etsimässä jotakuta rohkaisemaan itseäsi
toivoen, että kaikki kääntyisi sinun parhaaksesi. Käy
ratkomaan ongelmasi! Raamattu sanoo: ”Lapsukaiset,
te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä
hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa” (1. Johanneksen kirje 4:4). Roomalaiskirje
8:35-37 julistaa: ”Kuka voi meidät erottaa Kristuksen
rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai
nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Mutta
näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen
kauttansa, joka meitä on rakastanut.”
Sinä olet enemmän kuin voittaja; sinä olet voittaja
Kristuksessa Jeesuksessa; mikään olosuhde tai tilanne
ei voi saada sinusta yliotetta, sillä olet syntynyt
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voittamaan, hallitsemaan ja vallitsemaan olosuhteita.
Se on sinun perintöosasi Kristuksessa Jeesuksessa.
Lakkaa siis pyytämästä Jumalalta, että Hän häätää
haasteet sinun tieltäsi; Hän ei häädä niitä, sillä ne ovat
sinun edistymistäsi varten. Siksi Hän sanoo: ”Pitäkää
pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin koetuksiin”.
Sinä olet Jumalan armeijassa; sinulla ei ole varaa
olla mikään nynny. Kohtaa haasteet ja voita. Hän tietää
sinun selviytyvän vahingoittumattomana. Hän julisti
jo: ”Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi,
jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi
käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta” (Jesaja
43:2).
Älä rukoile, että Jumala suojelisi sinut pahalta;
sinä olet paholaisen yläpuolella. Paholainen ja kaikki
hänen demoninsa ovat sinun jalkojesi alla. Ei muuta
kuin ratkaistaan asia; voita, hallitse ja vallitse maailmaasi
joka päivä Sanalla.

Rukous

Rakas Isä, pidän pelkkänä ilona,
kun kaikenlaiset koettelemukset
ja haasteet ilmaantuvat tielleni.
Pysyn iloisena vastahankaisista
tilanteista ja olosuhteista
huolimatta, sillä olen varma
siitä, että se tarina on jo kerrottu,
lopputulos todettu ja minun
voittotodistukseni on varma
Sanassa. Kiitos Sinulle, Herra,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 26:57-75
2. Mooseksen
kirja 36-37
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 13:24-33
1. Mooseksen
kirja 40

Lisäopiskelua varten:

Hebrealaiskirje 5:12-14; Filippiläiskirje 4:13; 2
Korinttolaiskirje 4:17-18

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Saat palkkion työstäsi
Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän
unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette
osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette
palvelleet pyhiä ja vielä palvelette
(Heprealaiskirje 6:10).

K

aikki mitä teet tai missä uhraudut evankeliumin
tähden, ei ainoastaan laiteta muistiin (Malakia
3:16), lisäksi Herra palkitsee sinut siitä. Joten voit
kuvitella iloni vuosikymmeniä sitten, kun Herra kirkasti
minulle tämän raamatunkohdan. Minulle oli sanottu,
että minä hukkaan aikaani; minulle oli kerrottu, että olin
ollut pöljä, kun olin saarnannut evankeliumia ja pitänyt
ristiretkiä kaukaisissa kylissä. Mietin, että välittääkö
Jumala tekemisistäni, mutta sitten näin tämän jakeen
ja itkin ilosta. Ylistin, huusin, palvoin ja riemuitsin.
On aikoja, kun teet Herran työtä, ja kaikkialta näyttää
tulevan vainoa. Ja silloin näyttää siltä kuin hukkaisit
aikaasi ja haaskaisit elämääsi; tuollaisina aikoina muista
aina, että Jumala ei ole epäoikeudenmukainen niin että
Hän unohtaisi sinun rakkaudentyösi ja vaivannäkösi.
Hän tulee palkitsemaan sinut siitä kaikesta, mitä teet ja
olet tehnyt evankeliumin levittämisessä. Hän tietää ja
tulee palkitsemaan sinut kaikista rukouksistasi sielujen
pelastumiseksi, kaikesta taloudellisesta panoksestasi
evankeliumin levittämiseksi, kaikista henkilökohtaisista
evankelioimispyrkimyksistäsi sielujen voittamiseksi
Kristukselle ja kaikista tekemistäsi uhrauksista.
Mitä uhrauksia sinä olet tehnyt Kristuksen ja
evankeliumin hyväksi? Se voi olla ajasta, varoista,
finnish

perheestä, ystävistä ja tietyistä yhteyksistä luopumista,
mitä tahansa, Jumala ei ole unohtanut uhrauksiasi.
Siunauksiasi ei lykätä, kunnes pääset taivaaseen.
Siunaukset alkavat täällä maan päällä: ”Totisesti
minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni
ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai
veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista
tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä
ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja
peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa
iankaikkista elämää…” (Markus 10:29-31).
Palkkiosi ei ole jossakin aikain päässä; se on
lähempänä kuin luuletkaan; ole täysin vakuuttunut siitä,
että Hän maksaa sinulle ajallaan. Teitpä Herran hyväksi
mitä hyvänsä, jatka sen tekemistä. Et sinä tee hölmön
töitä, kun omistaudut palvelemaan Kristusta. Jotkut
saattavat puhua sinusta siihen malliin, mutta ei Jumala.
Jatka vain Herran asioissa ja levitä Hänen kunniaansa
omassa maailmassasi ja paljon laajemmaltikin.

Rukous

Kiitän sinua siunattu Herra
siitä etuoikeudesta ja
mahdollisuudesta, että voin
osallistua evankeliumin
levittämiseen. Olen vielä
suuremmin ilahtunut, kun tiedän,
että kaikki mitä teen ja uhraan
Jumalan valtakunnassa ja sen
hyväksi eivät ole turhaa! Viritän
palavaksi sitoutumiseni, intoni,
antautumiseni, panostukseni ja
pyrkimykseni Sinun valtakuntasi
laajentamisessa, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 27:1-26
2. Mooseksen
kirja 38-39
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 13:34-43
1. Mooseksen kirja
41

Lisäopiskelua varten:
Johanneksen ilmestys 22:12; Kolossalaiskirje 3:23-24
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Auttaja on sisimmässäsi
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille
toisen Puolustajan (Lohduttajan, Asianajajan,
Esirukoilijan, Neuvonantajan, Vahvistajan,
Vierelläseisojan) olemaan teidän kanssanne
iankaikkisesti (Johannes 14:16 [AMP]).

J

umalan lapsena sinun on tärkeää tietää, ettei
yksikään muu kuin Pyhä Henki pysty ja tahdo
kuljettaa sinua perille suureen päämäärääsi. Tietysti
Herra voi käyttää ihmisiä siunaamaan sinua; mutta
älä tee sitä virhettä, että sellaiset ihmiset löytyvät vain
”palatseista” tai korkeilta paikoilta elämässä.
Ajattelehan tätä: Missä Joosef oli, kun hän
tapasi miehen, joka esitteli hänet faraolle ja hänen
päämääräänsä Egyptissä viime kädessä? Joosef oli
vankilassa! Syy, miksi Jumala lähetti hänet vankilaan,
oli se, että mies, jonka oli määrä esitellä hänet
faraolle, olisi itsekin tulossa sinne. Hänen elämänsä oli
ohjelmoitu kulkemaan sitä tietä. Samaan tapaan Jumala
on ohjelmoinut sinun elämäsi. Jumala on jo ennalta
määritellyt ja järjestellyt sinun elämäsi. Sinun osanasi
on seurata Pyhän Hengen opastusta ja johdatusta.
Mihin tahansa Jumala asettanut sinut, siinä on
sinun suuruutesi paikka. Älä etsi apua vääristä paikoista.
Psalmissa 121:1-2 Daavid sanoi: ”Minä nostan silmäni
vuoria kohti: mistä tulee minulle apu? Apu minulle
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tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan.”
Daavid tiesi, ettei ihmisistä ole hänen auttajikseen. Hän
suuntasi katseensa kohti taivasta. Mutta tiedätkö mitä?
Tänä päivänä meidän apumme ei olekaan taivaassa,
sillä Auttaja elää nyt meidän sisimmässämme! Hän on
Pyhä Henki. Hän jätti taivaan ja tuli tänne maan päälle
olemaan meissä.
Jeesus oli Auttaja vaeltaessaan maan päällä, mutta
ennen taivaaseenastumistaan Hän sanoi: ”Ja minä
pyydän Isää, että Hän lähettäisi teille toisen Auttajan.”
Sinun Auttajasi – Pyhä Henki – on nyt sinussa. Älä siis
tähyile vuorille päin avun perään; älä tähyile taivaalle,
sillä Auttaja on jo tullut taivaasta elääkseen sinussa. Kun
pääset rikkaaseen kanssakäymiseen Pyhän Hengen
kanssa, Hän ohjaa askeleesi ja auttaa sinua täyttämään
sinulle annettua elämäntehtävää Kristuksessa.

Rukous

Rakas Pyhä Henki, olen alati
tietoinen siitä, että Sinun
olemisesi ja viipymisesi läsnäolo
on tehnyt minusta elämän
kaikkien olosuhteiden voittajan
ja mestarin. Pelot, huolet,
pimeys, sekavuus ja epävarmuus
eivät löydä minussa mitään tilaa.
Tartun kiinni läsnäolostasi ja
paistattelen siinä kirkkaudessa
ja muuttumisessa, mitä se saa
aikaan, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 27:27-44
2. Mooseksen
kirja 40
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 13:44-52
1. Mooseksen
kirja 42

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 3:16; Johannes 14:16-17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Usko siihen, mitä Hän on tehnyt
edestäsi
Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas,
tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen
köyhyydestään rikastuisitte (2. Korinttolaiskirje 8:9).

T

ämä raamatunlause antaa hyvin ohjausta; se
sanoo, että vaikka Jeesus oli rikas, Hän tuli
köyhäksi, että sinä rikastuisit Hänen köyhyydestään.
Joku saattaa sanoa: ”Aivan niin! Hän tuli köyhäksi
hengellisessä merkityksessä meidän hyväksemme”; ei
suinkaan. Paavali ei puhunut hengellisistä rikkauksista
ja hengellisestä köyhyydestä, sillä Jeesus ei ikinä
tullut yhtään vähemmän Jumalan Pojaksi fyysisessä
kehossansa ollessaan kuin mitä Hän oli Isänsä
helmassa. Kun opiskelet koko luvun asiayhteydessään,
ymmärrät, että hän puhui taloudellisesta ja aineellisesta
vauraudesta.
Jeesus uhrasi maineensa, rikkautensa ja
varallisuutensa meidän tähtemme; Hän luopui kaikesta
ja samastui täysin meihin ja otti meidän paikkamme.
Hänestä tuli meidän. Kaikki, mitä hän teki, tapahtui
meidän tähtemme. Ei Hän ollut köyhä, mutta Hän tuli
köyhäksi meidän vuoksemme. Samalla tavoin kuin sinä
et ollut rikas, mutta nyt sinut on tehty rikkaaksi Hänen
kauttansa, aivan samoin kuin Hänessä sinut on tehty
vanhurskaaksi. Et pääse sisään tähän vauraaseen tilaan
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Jumalassa, ennen kuin ymmärrät tämän Raamatun
ilmoituksen.
Sinun ei tulisi asettaa luottamustasi hallituksen,
yhteiskunnan tai tekemäsi työn varaan. Luottamuksesi
ei tulisi levätä minkään pankkitoiminnan uudistuksen
varassa. Sinun luottamuksesi perustana tulee olla
Jumalan Sana; siinä, keneksi ja millaiseksi Kristus
on sinut tehnyt. Hän on täyttänyt oman osuutensa.
Hän sanoi: ”Katso, minä tulen – kirjakääröön on
minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala”
(Heprealaiskirje 10:7). Hän tuli jo köyhäksi, jotta sinä
rikastuisit Hänen köyhyydestänsä. Nyt sinun kuuluu
astua sisälle siihen, mitä Hän on tehnyt sinua varten ja
millaiseksi hän on sinut tehnyt. Usko siihen, mitä Hän
on tehnyt sinua varten ja ota se käyttöösi.

Rukous

Rakas Isä, olen iäti kiitollinen
mahtavasta perintöosasta,
jonka olen saanut Kristuksessa!
Vaurauden perijänä minä elän
siunatakseni muita ja nostaen
heitä puutteen kurjuudesta
Sinun Henkesi voimalla, joka
minussa vaikuttaa. Vaellan
ylitsevuotavassa runsaudessa ja
koen kiistatonta menestymistä
kaikissa tekemisissäni, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
27:45-66
3. Mooseksen
kirja 1-3

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 13:53-58
1. Mooseksen
kirja 43

Lisäopiskelua varten:
3 Johannes 1:2; 5. Mooseksen kirja 8:18; Jesaja 48:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Edistymisesi mittaaminen
Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän
uskonne perustukselle [edistykää, nouskaa kuin
mahtava rakennus yhä korkeammalle], rukoilkaa
Pyhässä Hengessä (Juuda 1:20 [AMP]).

E

distyminen tarkoittaa etenemistä, eteenpäin
siirtymistä. Edistymistä tulee voida mitata,
muutoin kyseessä ei ole edistyminen. Sinulla tulee
olla tavoitteita; jos sinulla ei ole tarkalleen määriteltyjä
tavoitteita, et pysty ehkä oikeasti mittaamaan
edistymistäsi.
Edistymisessä on tiettyjä asioita, jotka tulee
ottaa huomioon. Ensiksi, määritä nykyinen tasosi
sillä elämänsaralla, missä toivot voivasti saada aikaan
edistymistä. Onko se terveytesi, taloustilanteesi, työsi,
liiketoimesi vai perheasiasi; olipa mitä oli, määritä
nykyinen tasosi. Toiseksi, näe mielessäsi millaiselle
tasolle haluat päästä.
Kolmanneksi, päätä, mitä sinun on tehtävä
päästäksesi seuraavalle tasolle. Siis, miten haluat
panostaa pyrkimyksissäsi, ajankäytössäsi ja resursseissasi
tuohon asiaan. Resursseja voivat olla raha, materiaali,
informaatio jne. Neljänneksi ja viimeiseksi, ryhdy
toimeen; tee mitä on tehtävä, jotta pääset haluamaasi
lopputulokseen. Muussa tapauksessa visiosi, päämääräsi
ja toiveesi kaatuvat ja raukeavat tyhjiin.
Olen varma, että sinulla on jo selkeitä tavoitteita tälle
vuodelle; pidä tavoitepäämääräsi mielessäsi. Rukoile
finnish

silloin tällöin Pyhässä Hengessä tavoitteittesi puolesta;
tämä on tosi tärkeää, sillä niin takaat itsellesi edistymisen
päämääriesi saavuttamisessa. Avausjakeemme
sanoo: ”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne
pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä
Hengessä.”
Tänä vuonna olet edistyvä ja pääsevä eteenpäin
elämässäsi paremmin kuin milloinkaan aiemmin
huolimatta siitä, mitä sinulle on tapahtumassa tai
mitä ympärilläsi tapahtuu. Nyt on sinun edistymisesi
aika ja ajanjakso. Ja rukoukseni on, että Jumalan
Henki saa inspiroida ja opastaa sinua ryhtymään
tarvittaviin toimiin, jotka saavat aikaan sen, että sinulla
on silminnähtävää ja ennennäkemätöntä kasvua,
enenemistä ja vaurastumista vuonna 2017 ja siitä
eteenpäin, Jeesuksen nimessä.

Rukous

Elämäni on kuin hyvin kasteltu
puutarha. Olen hedelmällinen
ja tuottelias; edistyn kaikilla
elämäni alueilla. Kristuksessa olen
täydellinen, ja jokainen osa-alue
elämästäni on kaikin puolin tehty
täydelliseksi erinomaisuudelle.
Henki opastaa minua ja innostaa
minua ryhtymään toimiin, jotka
takaavat minulle silminnähtävää
ja pysäyttämätöntä edistymistä,
kasvua ja siunauksia, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 28
3. Mooseksen
kirja 4-5
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 14:1-10
1. Mooseksen
kirja 44

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 1:1-3; 1 1. kirje Timoteukselle 4:15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Asioiden järjestykseen
laittaminen
Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme
perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja
meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!
Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että
järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että
asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka
kaupunkiin vanhimmat (Tiitus 1:4-5).

A

vausjakeessamme apostoli Paavali kirjoittaa
Tiitukselle ja määrää laittamaan asiat
järjestykseen Kreetalla. Jumala on järjestyksen Jumala,
ja kun käymme Raamattua läpi, huomaamme, miten
tärkeää järjestys on Herralle; Hän ei siedä epäjärjestystä.
Raamatussa meille on annettu runsain määrin tietoa
siitä, miten Jumala suhtautuu epäjärjestykseen.
Jos kristittynä toivot näkeväsi Jumalan armon
saavan aikaan tuloksia omassa elämässäsi, edellytyksenä
on, että järjestys on elämäsi vahva tekijä. Järjestyksen
tulee vallita sydämessäsi. Ensiksi saata yksityiselämäsi
järjestykseen ja saata tekemisesi järjestykseen. Toisinaan
sanomme ihmisille: ”Aseta Jumala ensisijalle kaikissa
pyrkimyksissäsi”, ja on niitä, jotka eivät ymmärrä,
mitä tällä tarkoitetaan. Jumalan laittaminen ensisijalle
merkitsee Hänen Sanansa asettamista ensisijalle; mitä
Jumala ajattelee? Mitä Hän tahtoo? Sinä annat Hänelle
ensisijan; se on järjestystä.
Anna etusija myös rukoukselle ja Jumalan Sanan
finnish

opiskelulle elämässäsi, sekin on järjestystä. Monilla
on odotuksia uuden vuoden alkaessa. Vielä tässä
vaiheessa, kun vuosi on nuori, monet ovat innostuneita
tästä vuodesta, ja meidän kaikkien pitäisikin olla.
Mutta jotta sinulla olisi vuoden lopussa todistuksia ja
kokemuksia Hengen siunauksista niin kuin Hän on
sanonut, sinun on laitettava asiat järjestykseen.
Herralle antaminen on tärkeä asia. Taloudellinen
osallistumisesi evankeliumin hyväksi on elintärkeää;
millainen osuus sillä on elämästäsi tänä vuonna? Entä
seurakunnan tilaisuudet? Voitko saada ne viikkoohjelmaasi? Laita asiat järjestykseen elämässäsi, ja sinä
tulet järjestäneeksi elämäsi siihen malliin, että Jumalan
armo pääsee ilmestymään järisyttävällä tavalla. Kunnia
Jumalalle.

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua
valistuksesta ja inspiraatiosta,
jota sain Sanastasi tänään.
Sinun armosi vaikuttaa
1 VUODEN
minussa voimallisesti tuottaen RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
suuren menestyksen ja voiton
e l ä m ä s s ä n i , s i l l ä m i n u n Markus 1:1-20
3. Mooseksen
sydämessäni on järjestys! Jumala
kirja 6-7
on vaikuttanut minussa niin, että
2 VUODEN
teen kaiken oikein, kohtuullisesti
ja järjestyksessä. Minä pursuan RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
Hengen erinomaisuutta kaikessa,
Matteus 14:11-21
Jeesuksen nimessä. Aamen.
1. Mooseksen
kirja 45

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 11:34; 1 Korinttolaiskirje 14:40
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ravitse henkeäsi Sanalla
…ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät
kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin
että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt
Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi
täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut
(2. Timoteuskirje 3:15-17).

J

okaisen kristityn tulee oppia ja ymmärtää
Jumalan Sanaa; ilman Sanan opiskelua et pääse
ikinä tuntemaan sitä. 1. Pietarin kirje 2:2 sanoo: ”…
halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan
väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte
pelastukseen.” Sinun on kuultava Jumalan Sanaa; sinun
täytyy saada opetusta ja sitten vielä luet kirjoituksia
itseäsi varten.
On ihmisiä, jotka tietävät paljon kaikesta muusta,
mutta eivät tiedä mitään Jumalan Sanasta, ja se on
kauheaa. Tärkein asia sinussa on sinun henkesi; se on
se oikea sinä. Kun tässä maailmassa kerran kaikki on
ohitse, sinun henkesi jatkaa elämistä, joka tarkoittaa,
että henkesi on ikuinen. Sen vuoksi on tärkeää, että
henkesi on harjaantunut ja tullut ravituksi Sanasta.
Sinun henkesi uudelleen luotiin Sanalla, ja sitä voidaan
pitää yllä ja ravita ainoastaan Sanalla.
finnish

Ihmisen henkeä on koulutettava tietämään ja
näkemään yhteys hengellisiin totuuksiin. Se on yksi
syy, miksi Jumalan Sanan opettaminen seurakunnassa
on niin tärkeää; se tapahtuu henkesi kehittämiseksi.
Jos noudatat Jumalan Sanan opetuksia ja lisäksi vietät
aikaa mietiskelemällä Sanaa, mielesi varmasti kirkastuu,
henkesi ylenee ja sinä vahvistut Jumalan asioissa. Lisäksi
se tekee sinun hengestäsi tarkan oppaan, sillä hän
on kykenevä ottamaan vastaan valaistusta Jumalalta;
ideat ja ajatukset, jotka tekevät sinusta luovan ja aivan
erityisen kaikissa tekemisissäsi.
Ymmärrä, että ihmisen luonnon suurin mahdollisuus
ei ole hänen mielensä vaan hänen henkensä. Jatka
henkesi kouluttamista Jumalan Sanalla. Pidä itsesi
kurinalaisena ja seuraa tosi terveellistä ja vankkaa
raamatunopiskeluohjelmaa sekä määräajoin tapahtuvaa
mietiskelyä.

Rukous

Rakas Isä, kiitos Sinulle
mahdollisuudesta ja ilosta saada
olla Sanasi inspiroima, opettama,
kasvattama, kouluttama ja
ravitsema. Olen tänäänkin
rakentunut, vahvistunut ja
voimaantunut Sanastasi, kuten
aina, voittoisaan, voitokkaaseen
ja voitonriemuiseen elämään,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 1:21-45
3. Mooseksen
kirja 8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 14:22-33
1. Mooseksen
kirja 46

Lisäopiskelua varten:

Roomalaiskirje 12:2; 1 1. kirje Timoteukselle 4:15;
Joosua 1:8

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Seurakunnan kokoontumiset ovat
sinulle tosi tärkeitä
…ja valvokaamme toinen toistamme
rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja
hyviin tekoihin; älkäämme jättäkö omaa
seurakunnankokoustamme, niin kuin muutamien
on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä
enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän
lähestyvän (Heprealaiskirje 10:24-24).

J

oidenkin kristittyjen mielestä riittää, että käydään
jumalanpalveluksessa silloin, kun tekee mieli. He
ajattelevat, että Jumala on kaikkialla, joten ei tarvitse
välttämättä mennä kirkkoon palvelemaan tai palvomaan
Jumalaa. Tuollainen ei ole oikein. Avausjakeemme
ilmaisee kirkossakäynnin tärkeyden. Se moittii heitä,
jotka eivät käy ja neuvoo meitä, ettemme olisi heidän
kaltaisiaan.
Sydämessäsi kuuluisi tuntua siltä, että on
pakko päästä kirkkoon. Jalosta tätä henkilökohtaista
kurinalaisuutta. Jumala sanoo, että se on tärkeää,
joten sen täytyy olla tärkeää myös sinulle. Vanhassa
testamentissa Hän sanoin Israelin lapsille: ”Kolme
kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon
Herran, sinun Herrasi, Israelin Jumalan, kasvojen
eteen. Sillä minä karkotan kansat sinun tieltäsi ja
laajennan sinun alueesi; eikä kukaan ole himoitseva
sinun maatasi, kun sinä kolme kertaa vuodessa vaellat
tullaksesi Herran, sinun Jumalasi, kasvojen eteen” (2.
Mooseksen kirja 34:23-24).
finnish

Pistä merkille, että Hän käski heitä; Hän lupasi heille
nuo maat, isille antamalla lupauksella: Aabrahamille,
Iisakille ja Jaakobille. Mutta vihamieliset ja Israelia
paljon väkevämmät kansat pitivät valtansa alla noita
maita. Kuitenkin Jumala aikoi heittää nuo kansat
ulos noista maista ja antaa Israelin lapsille heidän
omistusosansa, avartaa heidän rajansa ja suojella niitä.
Jakeessa 24 oleva siunaus oli täysin riippuvainen heidän
kuuliaisuudestaan jakeessa 23 esitetyssä asiassa – että
he kokoontuvat suunnitellussa paikassa viettämään
jumalanpalvelusta, kun sen aika on. Tämä kaikki kertoo
siitä, mikä laitetaan etusijalle.
Tänä vuonna, kun asetat etusijalle osallistumisesi
seurakuntasi kokoontumisiin ja soluryhmien kokouksiin,
on Jumalan väkevä, suojeleva käsi lepävä sinun ylläsi
kaikissa tekemisissäsi! Hänen Sanansa, joka tulee sinulle,
on korottava sinua ja kannatteleva sinua kaiken aikaa
korkeammalla kaikkea pahaa, turmiota, koettelemusta
ja kauhua. Sinä kuljet korkeilla paikoilla maailmassa ja
vaellat runsaudessa ja Hengen viisaudessa.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, minä
kiitän Sinua mahdollisuudesta
saada Sanasi opastusta.
Yllytän ympärilläni olevia
hyviin tekoihin, en jätä omaa
seurakunnankokoustani; Sinun
ja uskonystävien kesken koetut
siunaukset näkyvät ja ilmenevät
minun elämässäni, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 2:1-22
3. Mooseksen
kirja 9-10
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
14:34-15:1-9
1. Mooseksen
kirja 47

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 133:1-3; Psalmit 122:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Erilainen Mielenlaatu
Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on
toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti
seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan,
jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen
omakseen (4.Mooseksen kirja 14:24).

J

umala käytti Moosesta, kun Hän tahtoi kouluttaa
ja kasvattaa Israelin lapsia tuotuaan heidät pois
Egyptistä. Miksi? Vastaus on yksinkertainen: Hän tarvitsi
jonkun varustettuna erilaisella mielenlaadulla, kuin mitä
Israelilaisilla oli. Israelin lapsilla oli orjan mielenlaatu,
mutta Mooses oli erilainen. Hän oli ollut prinssi Faaraon
palatsissa. Sitä ei voinut ottaa häneltä pois. Vaikka
hänestä olikin tullut paimen autiomaahan, hän oli yhä
prinssi sisimmässään; hänen mielenlaatunsa oli prinssin
mielenlaatu.
Nähdessään oudon näyn palavasta pensaasta,
jota tuli ei kuluttanut, hän ei juossut kauhuissaan
karkuun. Sen sijaan hän sanoi: “Minä käyn tuonne
ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala
poroksi” (2.Mooseksen kirja 3:3). Hän oli peloton.
Kaksi muuta Raamatun henkilöä, joilla oli samanlainen
mielenlaatu kuin Mooseksella, olivat Joosua ja Kaaleb.
Heillä oli mestareiden mielenlaatu; he ajattelivat niin
kuin voittajat. Lue uudelleen Hengen kehu Kaalebille
avausjakeessamme.
Kun heidät lähetettiin vakoilemaan maata,
jonka Jumala oli luvannut Israelin lapsille, he eivät
kiistäneet sitä, että maassa oli jättiläisiä. Päinvastoin,
he näkivät jättiläiset “leipänä.” Heidän mielenlaatunsa
finnish

oli erilainen. Pyydettäessä kuvailemaan maata, muut
kymmenen vakoojaa antoi toivottoman vastauksen,
kun taas Joosuan ja Kaalebin vastauksen pohjana oli
usko inspiroituna voittajan mielenlaadulla. Tätä Jumalan
Sana saa aikaan sinun elämässäsi; se antaa sinulle
erilaisen mielenlaadun; voittamisen ja erinomaisuuden
mielenlaadun.
Jumalan Sana saa aikaan sen, että alat ajatella ja
toimia oikein, koska se on Jumalan viisautta; se on
voima, joka johdattaa sinut tekemään Jumalan tahdon.
Jumalan Sana sinussa tuottaa vanhurskaan viisautta
(kreikaksi:“Phronesis”) (Luukas 1:17). Jotkut Kristityt
eivät kuitenkaan toimi vanhurskaan viisaudessa,
vaikka heidät on jo tehty vanhurskaiksi. He ovat tämän
maailman “ylikuormittamia.” Ja siitä on tullut heidän
riesansa.
Älä ajattele sairautta; älä ajattele köyhyyttä; uudista
mielesi Sanalla ja tunnusta jatkuvasti sitä mitä Jumala
sanoo sinusta, välittämättä ympäröivistä olosuhteistasi.
Tämä on vanhurskaan viisautta!

Rukous

Rakas Isä, sinun Sanasi saa minut
1 VUODEN
ajattelemaan, puhumaan ja
RAAMATUNLUKUtoimimaan oikein. Sinun Sanasi
SUUNNITELMA
rikastuttaa minua oikealla mielen
Markus
asenteella kaikkiin tilanteisiin
2:23-3:1-12
ja antaa myös ymmärryksen 3. Mooseksen kirja
11-12
eri tilanteista. Minulla on
2 VUODEN
vanhurskaan mielenlaatu;
RAAMATUNLUKUsiksi minusta käy aina ilmi
SUUNNITELMA
erinomaisuus ja voitokkuus Matteus 15:10-20
kaikissa asioissa Jeesuksen
1. Mooseksen
Nimessä. Aamen.
kirja 48

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 12:2; Daniel 6:3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Anna Kristuksen nousta esiin
Sinussa
Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri
pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo
(Kolossalaiskirje 1:27).

K

ristillisyyden todellinen ydin on Kristus sinussa,
tuoden julki ja ilmaisten Itsensä sinussa ja
sinun kauttasi. Kristitty on se, joka ilmaisee, säteilee ja
demonstroi Kristuksen elämää, luonnetta, persoonaa
ja vanhurskautta. Täten, arvioidaksesi hengellistä
kasvuasi, sinun tulee tarkistaa kuinka paljon tekosi,
asenteesi ja persoonasi ilmaisee tai kuvastaa Kristuksen
vanhurskasta luonnetta.
Esimerkiksi kohdatessasi provosointia, joka johtaa
sinun loukkaantumiseen, kuka nousee esiin sinussa?
Sinun tulee antaa Kristuksen nousta esiin. Muista, että
uutena luomuksena Kristuksessa, sinulla ei ole kahta
luonnetta; sinulla on vain yksi: Kristus-luonne. Sinun
uudeksi luotu henkesi on tehty Kristuksen kuvaksi ja
kaltaisuuteen. Siksi kaikessa mitä teet ja kaiken aikaa,
kieltäydy ojentautumasta lihan mukaan; sen sijaan
vastaa Kristus-luonteestasi käsin, uudeksi luodun
henkesi hedelmällä.
Puhuessasi, anna Kristuksen tulla kuulluksi. Anna
Hänen rakkauden säteillä ja ylitsevuotaa sanoissasi ja
teoissasi. Anna Hänen viisauden ja vanhurskauden
finnish

vallata kuulijoidesi sydämet, kun puhut heille ainoastaan
armollisia ja nostavia sanoja; Anna Hänen puhua
kauttasi. Anna Hänen nähdä silmilläsi. Anna hänen
toimia käsiesi kautta.
Väkivaltaiset ihmiset sallivat pedon ottaa
hallintavallan elämästään. Älä anna paholaisen
koskaan ilmetä sinussa. Ole kuin Jeesus, joka sanoi,
“sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä
ei ole mitään” (Johannes 14:30). Muista; Saatanalla
ei ole sinussa mitään; Kristus on ainoastaan sinussa,
kirkkauden toivo.

Rukous

Rakas Herra, kiitos siunauksistasi,
jotka täyttävät minut
rakkaudellasi, vanhurskaudellasi
ja todellakin, Sinulla Itselläsi.
Olen lempeä, kärsivällinen,
1 VUODEN
rauhallinen, rakastava ja
RAAMATUNLUKUystävällinen. Sinun viisautesi,
SUUNNITELMA
armosi ja kirkkautesi näkyvät Markus 3:13-35
ja kuuluvat minussa. Ilmaisen 3. Mooseksen kirja
aina kauneuttasi ja rakkauttasi.
13-14
Kristus on minussa ja niin kuin
2 VUODEN
Hän on, niin olen myös minä
RAAMATUNLUKUtässä maailmassa, Jeesuksen
SUUNNITELMA
Nimessä. Aamen.
Matteus 15:21-28
1. Mooseksen
kirja 49

Lisäopiskelua varten:

Sananlaskut 25:28 GNB; Galatalaiskirje 3:27;
Efesolaiskirje 4:22-24
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Vahvista uskoasi Sanalla
Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä
suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa
vastaan (Luukas 21:23).

J

umalan Sana on totuus, riippumatta siitä
mitä sinun omat kokemuksesi saattavat olla.
Sana ei koskaan epäonnistu. On olemassa ihmisiä,
jotka sanovat rukoilevansa, mutta eivät koskaan saa
vastauksia. Jotkut toiset taas valittavat antaneensa
niin paljon Jumalalle, mutta eivät ole koskaan saaneet
paljoa takaisin. On myös niitä, jotka sanovat, “Olen
puhunut Sanaa parantumistani varten jo niin pitkään,
mutta olen edelleen vaan sairas.” Nyt, jos tämä koskee
sinua, niin sinun tulee tietää tämä: Sinun omien
kokemuksiesi ei pitäisi koskaan antaa vaikuttaa sinun
luottamukseesi Sanaan.
Kasvaessasi Sanan tuntemisessa ja pitäessäsi
Sanan suussasi, mitkään elämän olosuhteet eivät pysty
kestämään sinua vastaan. Vain koska on jo kulunut
useita päiviä ja edelleenkään ei ole sellaista muutosta
näkyvissä kuin olit itse odottanut, ei tarkoita sen
epäonnistuneen. Sana ei koskaan epäonnistu.
Sinun täytyy ymmärtää, että kristillinen kasvu
ja kypsyys on asteittain kasvavaa. Uskon varassa
toimiminen tuloksien saavuttamiseksi, ei ole jotain
missä tulet täydelliseksi heti kertaheitolla; se helpottuu
ja kehittyy uskoa harjoittamalla. Tämä johtuu
finnish

rajoittuneesta tietämyksestäsi vielä tällä hetkellä,
tarkoittaen, ettet tiedä tarpeeksi tai on vielä niin paljon
opittavaa aiheesta. Sinun tulee vain kasvaa Sanan
tuntemisessa ja jatkaa uskosi harjoittamista. Jatka uskosi
vahvistamista Sanalla.
Olet saattanut joskus elämäsi varrella vaikkapa
yrittää käyttää uskoasi saadaksesi tietyn summan
rahaa, mutta se ei toiminutkaan ihan odotetusti. Älä
lannistu; kasva uskossasi tasolle, jossa se voi tuottaa
kyseisen summan silloin kun haluat! Jos se kesti
ensimmäisellä kerralla kuusi kuukautta, sano itsellesi,
“Seuraavalla kerralla saan sen kuukaudessa tai jopa
vielä nopeammin.” Seuraavaksi, ala tutkimaan ja
mietiskelemään Sanaa uusi tavoite kiikarissasi.
Näin treenaat itseäsi usko-elämään. Älä koskaan
luovuta Sanan suhteen. Seiso vahvana ja ole luottavainen
sen kykyyn voittaa yli olosuhteiden ja nostaa sinut
niiden yläpuolelle kaikenaikaa.

Rukous

1 VUODEN

S e i s o n v a h v a n a u s k o s s a , RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
järkkymättä ja horjumatta, koska
Kristus on vahva kallioni jolla Markus 4:1-20
3. Mooseksen
seison. Uskoni on ankkuroitu
kirja 15
Jumalan erehtymättömään
Sanaan, ja elän voitokasta,
2 VUODEN
erinomaista, ylivoimaista ja RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
vaikutusvaltaista elämää. Minä
hallitsen ja loistan joka päivä Matteus 15:29-39
1. Mooseksen
Jeesuksen Nimessä. Aamen.
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Lisäopiskelua varten:

1 1. kirje Timoteukselle 4:8; 1 Johannes 4:4;
Hebrealaiskirje 11:6
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Seiso Hänessä
Jos siis on puhe Tiituksesta, niin hän on minun
toverini ja työkumppanini teidän hyväksenne;
meidän veljemme taas ovat seurakuntien
lähettiläitä, ja Kristuksen kunnia
(2 Korinttolaiskirje 8:23).

L

aittaessaan sinut tiettyyn työpaikkaan tai
yritykseen Jumalan intressi ei ole siinä
toimistossa itsessään, koska se ei kosketa Hänen
Valtakuntaansa. Ei ole väliä oletko sinä alempi johtaja
tai toimitusjohtaja; kyse ei ole sinun rankingista
tai tittelistä. Se, millä on väliä Jumalalle, on että,
kuinka tehokkaasti sinä käytät työpaikkaasi Hänen
vanhurskautensa eteenpäin viemiseen. Hän haluaa,
että olet intohimoinen Evankeliumille, jonka vuoksi
Hän lähetti poikansa kuolemaan.
Sinun tulisi olla kaikkialla kiireinen Herralle.
Jos pidät Hänen puoliaan, Hän pitää sinun
puoliasi. Avausjakeessamme Apostoli Paavali
kiitteli sitoutumista, joka Tiituksella ja muilla oli
heidän lähetysmatkoillaan. Paavali oli ylpeä heidän
sitoumuksestaan Evankeliumiin. Hän sanoi, “…ovat
seurakuntien lähettiläitä, ja Kristuksen kunnia.” Mikä
todistus! He olivat seurakuntien apostoleja, jotka oli
lähetetty lähetysmatkoille.
Sillä ei ole väliä missä sinä olet ja mitä teet; näe
itsesi lähetettynä; Evankeliumin julistajana. Seiso
finnish

Herran puolella. Saarnaa Evankeliumia. Julista Sanaa
ympäristöösi. Raamattu sanoo Hänen tehneen meidät
“kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei
kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta
Henki tekee eläväksi” (2 Kor.3:6). Sinä olet Jumalan
profetoija! Sinä olet Hänen suu. Puhu Hänen puolesta.
Tee Hänen työtä.
Nouse ja loista Herrassa! Tee suuria asioita
Hänelle. Ole rohkea. Ole uskalias. Minkään ei pitäisi
kauhistuttaa tai pelottaa sinua niin paljon, että se saisi
vaiennettua sinut. Julista Evankeliumia niin kuin olisit
ainoa, jolle Herra on uskonut tämän tehtävän. Ole
Jeesuksen Kristuksen aktivisti, kantaen Hänen viestiä
uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Sytytä intohimosi
Evankeliumia kohtaan ilmi liekkeihin ja saarnaa sitä
palavalla innolla, sillä loppu on jo lähellä.

Rukous

Herra, sinun Sana on ikuinen;
se pysyy lujana taivaissa.
Sinun uskollisuutesi kestää
läpi sukupolvien saaden
aikaan kaipauksen miehissä
ja naisissa ympäri maailman
tulla tuntemaan totuus. Seison
lujasti uskossa, en häpeä enkä
arkaile julistaa Evankeliumia ja
levittää vanhurskauttasi ympäri
maailmaa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 4:21-41
3. Mooseksen
kirja 16-18
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 16:1-12
2. Mooseksen
kirja 1

Lisäopiskelua varten:

1 Korinttolaiskirje 16:13; Matteus 10:32-33; 2
Korinttolaiskirje 4:8-9
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Elä joka päivä onnellisena ja
iloisena
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet,
häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja
riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla
(1 Piet.1:8).

S

inun tulee elää onnellisena joka päivä ja
onnellisuutesi sekä ilosi tulisi olla olosuhteista
riippumatonta. Ei ketään, eikä mitään ole luotu
tekemään sinua onnelliseksi; sinä olet itse vastuussa
omasta iloisuudestasi ja onnellisuudestasi. Älä koskaan
ajaudu näyttämään synkältä ja hämmentyneeltä. Älä
koskaan elä päivääsi lohduttomalla ja levottomalla
asenteella. Hämmennys ja masennus ovat paholaisen
aikaansaannoksia. Älä koskaan salli niitä elämässäsi.
Sen sijaan, salli aina Herran ilon pulputa sydämeesi.
Ole aina täynnä iloa!
Johannes 15:11 Jeesus sanoi, “Tämän minä
olen teille puhunut, että minun iloni pysyisi teissä
ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.” Hän haluaa
sinun olevan täynnä iloa kaksikymmentäneljä tuntia
päivässä, välittämättä siitä minkälaisia olosuhteita
kohtaat. Hän ei halua sinun murehtivan mistään.
Jotkut ihmiset rakastavat murehtimista. He luulevat
huolten kantamisen olevan merkki vastuullisuudesta.
He kantavat huolia lasten koulumaksuista, työstään,
terveydentilastaan, puolisostaan ja niin monista
muistakin asioista. Tämä ei ole Kristityn elämää.
Kristitty on tuotu elämän lepoon, täynnä iloa ja
kirkkautta. Filippiläiskirje 4:4 sanoo, “Iloitkaa aina
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Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!” Jopa
silloinkin, kun kohtaat haasteita, sinun tulee iloita! Hän
ei sanonut, että sinun tulee iloita ainoastaan silloin, kun
kaikki on hyvin; ei. Hän sanoi, “Iloitkaa aina Herrassa.”
Jos ei ainainen iloitseminen olisi mahdollista, Jumala ei
kehottaisi sinua siihen. On luonnollista tuntea olonsa
alakuloiseksi silloin, kun asiat eivät näytä hyvältä; mutta
on Jumalan viisautta, iloita jopa vaikeuksien keskellä.
Älä anna minkään painaa sinua alas. Tee se mitä
Sana sanoo: Heitä kaikki huolesi Hänen päällensä,
sillä Hän pitää sinusta huolen (1 Piet.5:7). Oli ongelma
sitten sinun taloudellisessa tilanteessa, terveydessä,
opinnoissa tai missä hyvänsä, heitä se Hänen päällensä,
ja iloitse. Julista sitten niin kuin Daavid, “Herra on
minun paimeneni, ei minulta mitään puutu” (Psalmi
23:1). Kohdatessasi vaikeuksia tai epämiellyttäviä
tilanteita ala nauramaan sen sijaan, että alkaisit murehtia
mitä nyt tehdä ja mikä on vialla! Naura nauramistasi!
Iloitse Pyhässä Hengessä tietäen, että ilo Herrassa on
väkevyytesi. Halleluja!

Tunnustus

Jumalan rauha joka ylittää
kaiken ymmärryksen varjelee
sydämeni ja mieleni Kristuksessa
Jeesuksessa. Tänään luokseni
tulee hyviä asioita kaikkialta!
Kieltäydyn murehtimasta
mistään, koska Herra on tehnyt
kaiken jo omaisuudekseni!
Hänen ilonsa ilmenee tänään
minussa ylenpalttisesti joka
paikassa. Kunnia Jumalalle!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 5:1-20
3. Mooseksen
kirja 19-21
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 16:13-20
2. Mooseksen
kirja 2

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 14:17; 1 Johannes 1:4; Jaakob 1:2
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Ota varastostasi
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana…
(Kolossalaiskirje 3:16).

S

inun reaktiosi elämän haasteisiin ja
vastoinkäymisiin riippuu siitä, kuinka paljon
sisimpääsi on varastoitu Jumalan Sanaa; Sanalla täytetty
varasto hengessäsi. Hädän päivänä voit ottaa Sanan
varastostasi sinussa; tällöin reaktiosi on jo ennalta
valmiiksi tehty ja ohjelmoitu Jumalan Sanan kautta.
Otetaan esimerkkinä tilanne, joka on ilmaantunut
töissä, raha-asioissasi tai terveydessäsi. Mikä olisi
reaktiosi? Reaktiosi perustuisi täysin siihen, mitä olet
aikaisemmin varastoinut Sanan varastoosi.
Mikäli olet ohjelmoinut itsesi vuosien varrella
Sanan kautta ymmärtämään, että tuli mitä hyvänsä
vastaan, niin suurempi on Hän, joka on sinussa kuin hän
joka on maailmassa, tällöin ei jäisi sijaa pelolle. Jos olet
ohjelmoinut itsesi ymmärtämään, että olet osallinen
jumalallisesta luonnosta; Jumalankaltainen partneri,
et olisi peloissasi. Vaan sen sijaan alkaisit profetoida
ja julistaa Sanaa kyseiseen tilanteeseen.
Kaikki mitä olet oppinut Jumalan Sanasta mukaan
lukien tämäkin mitä opit juuri nyt, ei ole mennyt
hukkaan. Se auttaa sinut pahan päivän yli. Sen vuoksi
Sanan ei pitäisi olla vain sinun päässäsi; salli sen levitä
olemuksesi jokaiseen säikeeseen ja jokaiseen luuhusi!
Pidä se aina sydämessäsi ja suussasi.
finnish

Jos huomaat jotain poikkeavaa jossain kohtaa
kehoasi, vapauta henkesi varastosta Sanaa: “Jeesuksen
Nimessä, olen osallinen jumalallisesta luonnosta!
Jumalan elämä on jokaisessa verisolussani, jokaisessa
luussani ja koko olemukseni jokaisessa säikeessä! Olen
“tartunta-immuuni”; Pyhä Henki virtaa kehossani!”
“Jumalallinen elämä on lihaksissani! Se on luissani!
Se on ihossani! Olen täynnä elinvoimaa Pyhästä
Hengestä!”
Yksikään paholainen ei voi sietää sitä, kun teet
tällaisia uskontäyteisiä tunnustuksia henkesi varastosta.
Halleluja!

Rukous

Rakas Herra, antaudun Sanallesi,
joka tekee täydellistä työtään
minussa läpäisten koko
olemukseni elämällä! Sanasi
työskentelee minussa vahvasti,
vieden minut suuruuden polulle
samalla kun täytän kohtaloni
sinussa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 5:21-43
3. Mooseksen
kirja 22-23
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 16:21-28
2. Mooseksen
kirja 3

Lisäopiskelua varten:
Joosua 1:8 NIV; Matteus 12:35; 1 1. kirje Timoteukselle 1:18
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Poikkeuksellinen Auktoriteetti
Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden
kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa
enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden
lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan
yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta
(Roomalaiskirje 5:17).

K

irjaimellinen käännös sanasta “hallita”
avausjakeessamme tulee sanasta “Basileuo”
(kreikaksi), ja se tarkoittaa “kuningas” tai “olla kuningas”.
Se on verbi kuninkuudesta. Joten voisimme oikeastaan
sanoa, “ne jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan
tulevat olemaan kuninkaita elämässä.” He tulevat
kantamaan kuninkaan ominaisuuksia; he tulevat
hallitsemaan ja vallitsemaan elämässä. Sinulla on siis
poikkeuksellinen auktoriteetti.
Sinun tulee oppia tästä auktoriteetista, joka sinulla
on. Mikä on tämän poikkeuksellisen auktoriteetin
merkitys ja laajuus? Mitä se antaa sinulle? Se lahjoittaa
sinulle vanhurskauden lahjan; vanhurskaus tekee
meistä hallitsijoita. Raamattu sanoo lain tulleen
Mooseksen kautta, mutta armon ja totuuden toi Jeesus
Kristus (Joh.1:17). Hän tuli armon kanssa ja toi meille
vanhurskauden lahjana. Joten, kun kuulet Evankeliumin
ja uskot Jeesukseen Kristukseen, sinusta tulee Hänen
vanhurskautensa saaja ja ilmentymä.
Jeesus tuli paljastamaan ja demonstroimaan Isän
finnish

vanhurskautta. Nyt, Hän antaa sinulle saman luonnon,
kyvyn ja auktoriteetin jatkaa Hänen työtään, jotta voit
tuoda julki ja demonstroida Hänen vanhurskauttaan.
Hän antoi sinulle auktoriteetin tähän. Sinulla on kyky
paljastaa taivaallisen Isän tahto, tarkoitus ja luonne.
Mikä elämä!
Ei ihme, että Hän sanoi Johannes 20:23, “Jolle
te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi
annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa
syntejään anteeksi.” Hän on tehnyt sinusta Hänen
hyvyytensä jakelijan: Hänen armon, laupeuden,
rakkauden ja vanhurskauden. Muista, että olet Jumalan
kaltainen partneri yhteistyössä Hänen kanssaan.
Tämän vuoksi se on täysin laillista Herralle Jeesukselle
antaa sinulle auktoriteetti (sama auktoriteetti joka
Hänellä oli) jakaa hyviä asioita. Sinä olet Hänen
kunnian, loistokkuuden ja jumalallisuuden ilmentymä.
Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua tästä
1 VUODEN
poikkeuksellisesta auktoriteetista, RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
jolla olet pukenut minut
hallitsemaan ja vallita kuninkaana Markus 6:1-29
3. Mooseksen
elämässäni. Olen hyvyytesi
kirja 24
jakelija; Ilmaisen kunniaasi,
2 VUODEN
loistokkuuttasi ja viisauttasi.
Sinun vanhurskautesi tulee ilmi RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
tänään ja aina kauttani Jeesuksen
Matteus 17:1-13
Nimessä. Aamen.
2. Mooseksen
kirja 4

Lisäopiskelua varten:
1 Johannes 4:17; Johannes 20:21-23
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vanhurskaus ja Rauha
Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha
(Jesaja 32:17).

M

ooseksen päivinä totuus ja tuomio tulivat
yhteen; ja jos totuus kantoi todistusta
sinua vastaan, sinut tuomittiin siltä seisomalta. Näin
ei ole kuitenkaan Evankeliumin suhteen. Raamattu
sanoo, “Armo ja totuus ovat tavanneet toisensa,
vanhurskaus ja rauha ovat suudelleet toisiaan, totuus
hyppää maasta, vanhurskaus katsoo alas taivaasta”
(Psalmi 85:10-11). Evankeliumissa armo ja totuus
ovat tavanneet toisensa; vanhurskaus ja rauha ovat
suudelleet toisiaan.
Roomalaiskirje 5:1 sanoo, “Koska me siis olemme
uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha
Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta.” Kreikankielen sana ”Dikaioo”, joka
on käännettynä “oikeutettu” tarkoittaa olla lunastettu
tai julistettu syyttömäksi. Mikä tarkoittaa sitä, että siitä
saakka kun meidät on oikeutettu, lunastettu, julistettu
syyttömiksi ja meillä on oikea asema Jumalan suhteen
uskossa, meillä on rauha Hänen kanssaan Herrassamme
Jeesuksessa Kristuksessa. Toisin sanottuna, enää ei ole
vihanpitoa sinun ja Jumalan välillä; Jeesuksen Kristuksen
kuolema, hautaus ja ylösnousemus on tehnyt sinusta
yhtä Jumalan kanssa. Siitä seuraa sana “rauha”; se
tulee kreikan sanasta “eirene,” joka tarkoittaa ”olla
finnish

asetettuna yhdeksi jälleen,” olla tuotuna harmoniaan,
yksimielisyyteen, onnellisuuteen ja turvallisuuteen
Jumalan kanssa. Ei ole syytä olla huolissaan siitä, että
eräänä päivänä Jumala muistaisi kaikki sinun vääryydet
ja rankaisisi sinua niistä. Ei. Sinä olet tullut kotiin
Hänessä; sinä olet nyt lepäämässä Hänessä Kristuksen
Jeesuksen kautta. Hän teki sen mahdolliseksi; se on
Hänen vanhurskaan työnsä tulosta, minkä olet saanut
vastaanottaa: “Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva
rauha…” (Jesaja 32:17).
Ollessasi uudesti syntynyt olet yhtä Herran kanssa;
Hän on tuonut sinut Itseensä. Ei ihme, että Hän sanoo,
“vanhurskaus ja rauha ovat suudelleet toisiaan.” Nyt
olemme yhtä. Kunnia Jumalalle!

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että
me olemme yhtä! Ollessani
uskon kautta vanhurskautettu,
lunastettu ja syyttömäksi
julistettu, minulla on rauha sinun
kanssasi. Sinun vanhurskautesi
on saanut aikaan rauhan
minussa. Sinun läsnäolossasi on
rauha ja menestys! Juhlin tässä
jumalallisessa harmoniassa,
autuudessa ja ilossa, joihin
olet tuonut minut ja kiitän
sinua valtavasti siitä Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 6:30-56
3. Mooseksen
kirja 25
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 17:14-21
2. Mooseksen
kirja 5

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 85:11-13; Johannes 14:27
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

lauantai

25
Usko — Vanhurskauden
hedelmää
…Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha ja
varmuus, joka kestää iäti (Jesaja 32:17).

A

vausjakeemme muistuttaa meitä todellisen
uskon määritelmästä Heprealaiskirjeessä 11:1
sanoen, “Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan,
todiste siitä, mitä ei nähdä.” Usko on hiljainen,
luottavainen itsevarmuus siitä mitä me toivomme ja
vielä näkymättömien asioiden todellisuus.
Siksi Jeesus sanoi, “…jos teillä olisi uskoa
sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa
tälle vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä
mikään olisi teille mahdotonta” (Matteus 17:20).
Vanhurskauden hedelmää on usko; vuoria
siirtävä usko, jolla vahvistat kaiken olevan sinulle
mahdollista eläen ilman pelkoja, huolia, konflikteja ja
levottomuutta. Jesaja 54:14 sanoo, “Sinut vahvistetaan
vanhurskaudella; sinä olet oleva kaukana sorrosta,
sillä sinun ei pidä pelätä, ja kaukana kauhusta, sillä
ei se tule lähellesi.” Kun sinut on tehty vanhurskaaksi
Jumalan toimesta, sinusta tulee horjumaton ja
järkähtämätön (1 Korinttolaiskirje 15:58).
Ylempänä olevassa lauseessa, alleviivatussa
kohdassa sana “sillä” tarkoittaa koska tai
milloin tahansa. Toisin sanottuna, sinä tulet
olemaan kaukana sorrosta, koska sinun ei tule pelätä.
Miksi sinun ei tule pelätä? Koska vanhurskaus on
finnish

tuottanut ikuisena hedelmänä sinuun rauhallisuutta,
varmuutta ja luottamusta; se on sulkenut sinut turvaan
Kristukseen. Sinä et ole enää samalla areenalla niiden
kanssa, jotka ovat olosuhteiden, elämän tilanteiden
ja demonien jne. sortamia; sinä et ole vihollisen
sortovallan alla. Mikä elämä! Jumalan vanhurskaudessa
vaeltaminen on tietoisuutta kävellä Jumalan kunniassa,
hallintavallassa ja voimassa. Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua
vanhurskautesi vaikutuksesta
hengessäni. Vaellan
vanhurskaudessa, joten
pysyn kaukana sorrosta
ja kauhuista. Mikään ei ole
minulle mahdotonta, koska
kuljen Hengen voimassa,
hallintavallassa ja vapaudessa
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 7:1-23
3. Mooseksen
kirja 26-27
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 17:22-27
2. Mooseksen
kirja 6

Lisäopiskelua varten:

Hebrealaiskirje 11:1 (AMP); 2 Korinttolaiskirje 3:5; 1
Korinttolaiskirje 15:58
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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26
Kaikessa Voitokas
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa
meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän
kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen
tuntemisensa tuoksun (2 Korinttolaiskirje 2:14).

1

Johannes 4:4, “Lapsukaiset, te olette Jumalasta
ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka
teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.”
Sitten Paavali jatkaa runollisen inspiroivasti Hengen
johdattamana Roomalaiskirje 8:35-37, “Kuka voi
meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako,
vai ahdistus, vai vaino, vai alastomuus, vai vaara,
vai miekka? Niinkuin kirjoitettu on: “Sinun tähtesi
meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään
teuraslampaina.” Ei, näissä kaikissa me olemme
enemmän kuin voittajia hänen kauttansa, joka on meitä
rakastanut.”
Tällaisella ymmärryksellä, kun kohtaat testejä,
koettelemuksia ja vainoa, kun rajut myrskyt ja elämän
paineet vyöryvät hyökyaallon lailla päällesi, kieltäydy
perääntymästä sillä sinä olet enemmän kuin voittaja.
Todistuksesi on varma, koska olet voittaja Kristuksessa
Jeesuksessa. Mikään ei voi vallata sinua, koska suurempi
on Hän, joka elää sinussa ja Hän aikaansaa sen, että
sinä voitat aina ja joka paikassa.
Ei sillä ole väliä miten paljon tuhon ja synkkyyden
uutisia media suoltaa; älä panikoi! Tämän maailman
finnish

vastoinkäymiset, huono taloustilanne, pahuus ja kauhu
eivät ole asetettuina sinua vastaan, koska sinä et ole
tästä maailmasta. Sinä kuulut Kristukselle. Kristus on
sinun maasi. Ja Kristuksessa sinä olet voitokas kaiken
aikaa! Mikään ei voi estää tai rajoittaa sinun voittoasi,
edistystäsi ja menestystäsi.
Luetaan avausjakeemme uudelleen, tällä kertaa
Message-käännöksestä: ”Ja minä ymmärrän sen, kiitos
Jumalalle! Messiaassa, Kristuksessa, Jumala johtaa
meitä paikasta paikkaan ikuisessa voitto-paraatissa.”
Tämä on sinun elämäsi Kristuksessa! Sinun voittosi,
ylennyksesi ja menestyksesi kaiken laman, inflaation ja
taloudellisten vaikeuksien keskellä on pysäyttämätön.
Siunattu olkoon Jumala!

Tunnustus

Olen täynnä voimaa ja
kyvykkyyttä Hengestä, joka johtaa
minua eteenpäin jatkuvassa
voitto-paraatissa. Olen kuin puu
istutettuna veden äärellä, joka
levittää juurensa jokea kohti.
En tiedä milloin kuumuus tulee.
Olen menestyksekäs ja voitokas
aina Kristuksessa Jeesuksessa!
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 7:24-8:1-13

4. Mooseksen
kirja 1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 18:1-11
2. Mooseksen
kirja 7

Lisäopiskelua varten:
1 Johannes 5:4-5; 2 Korinttolaiskirje 2:14 (AMP)
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

maanantai
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Hän on todellakin Jumalan Poika
…joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka
sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?
(Johannes 14:8-9).

O

n edelleen monia jotka eivät tiedä kuka
Jeesus todella on, heille Hän on hieno
uskonnollinen johtaja. Jeesus ei ole vain uskonnollinen
johtaja tai uudistaja, Hän on Itse Jumala. Sinun täytyy
opiskella Jumalan Sanaa, jotta tämä selviää sinulle.
Johannes 5:39, Hän sanoi, ’tutkikaa Kirjoituksia, sillä
ne todistavat minusta.’ Kirjoitukset todistavat Jeesuksen
jumaluudesta; Hän on täysi Jumala. Johannes 1:1
sanoo, “Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä,
ja Sana oli Jumala.” Tässä puhutaan Jeesuksesta; Hän
on elävä ja lihaan tullut Sana.
Eräs pastori kertoi tarinan professorista, joka
tuli hänen kirkkoonsa sunnuntaiaamuna. Saarnan
jälkeen professori tuli tervehtimään häntä ja
pastori kysyi professorilta, “Toivottavasti tykkäsit
Jumalanpalveluksestamme?” Professori vastasi,
“Tykkäsin kyllä, mutta en oikeastaan usko niihin asioihin
joista saarnasit.” Yllättyneenä pastori kysyi, “Mitkä sitten
puhumistani asioista olivat sinulle hankalia hyväksyä?”
“No, oikeastaan kaikki,” vastasi professori.
Sitten pastori sanoi professorille, “Ala itse
tutkikimaan Raamattua ja sen jälkeen kun olet lukenut
sen läpi, tule takaisin ja voimme keskustella lisää.” Mies
otti Raamatun mukaan kotiinsa ja vietti muutaman
viikon lukien Kirjoituksia. Luettuaan kaiken, aina
ensimmäisestä Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan,
hän sopi uuden tapaamisen pastorin kanssa. Kun
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he tapasivat nyt, ennen kuin pastori ehti sanoa vielä
sanaakaan, professori esitti jo oman näkemyksensä,
“Pastori, Jeesus Kristus on Jumala!”
Professori jatkoi, ”Kehotit minua tutkimaan itse
Raamattua ja nyt olen tehnyt sen. Luin kaiken, aina
Mooseksen kirjoista Ilmestyskirjaan; ja se mitä löysin
on: Jeesus Kristus on Jumala.” Professori löysi totuuden.
Kunnia Jumalalle! Jeesus sanoi, “Minä ja Isä olemme
yhtä” (Johannes 10:30). Avausjakeessamme Hän sanoi,
“joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” Hän on yhtä
Isän kanssa; se on Jumalan Pojan määritelmä.
Jumalan Poika ei tarkoita vain jotain, joka on
syntynyt Jumalasta; se tarkoittaa sitä, jolla on Hänen
luontonsa. Sinun täytyy tulla elämässäsi siihen
pisteeseen, missä tunnistat Jeesuksen olevan Jumala.
Raamattu julistaa koko Jumaluuden täyteyden
ruumiillistuneen Hänessä (Kolossalaiskirje 1:19,
2:9) Hän on täydellinen jumaluuden ruumiillistuma.
Halleluja!

Rukous

Rakas Herra Jeesus, palvon ja
ylistän sinun Majesteettisuuttasi,
sinä olet suuri Kuningas,
koko universumin Hallitsija,
mahtava Jumala. Palvon
sinua sen vuoksi, kuka sinä
olet; jumalallinen täydellisyys,
voima ja ominaisuudet asuvat
sinussa ikuisesti. Olen ikuisesti
kiitollinen, että olen saanut
syntyä hengessäni uudesti,
sinun luonnostasi ja elämästäsi.
Ylistän sinua tästä ihmeellisestä
etuoikeudesta. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 8:14-26
4. Mooseksen
kirja 3-4
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 18:12-20
2. Mooseksen
kirja 8

Lisäopiskelua varten:
Johannes 1:1-5; Matteus 16:15-17; Johannes 20:27-29
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Valona pimeässä maailmassa
Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä, jotta
olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia
Jumalan poikia tämän kieroutuneen ja
turmeltuneen sukukunnan keskellä, jossa te
loistatte valoina maailmalle
(Filippiläiskirje 2:14-15).

S

inä olet maailman valo; sinä olet kukkulalle
asetettu kaupunki (Matteus 5:14); tarkoittaen
sinun olevan ratkaisu maailman pimeyteen. Raamattu
sanoo, “Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys
ihmiset…” Synkkä pimeys maailmassa on merkki siitä,
että on sinun aikasi nousta, loistaa ja valaista maailmasi.
Roomalaiskirje 8:19 sanoo, “Sillä koko luomakunta
odottaa hartaasti Jumalan poikien ilmestymistä.”
Maailma odottaa sinun tulevan manifestoimaan Jumalan
kirkkautta heille, jotta he voisivat vapautua Saatanan
korruptoivasta ja rappiollisesta vaikutusvallasta.
Psalmi 74:20 sanoo maan pimentojen olevan
täynnä julmuuden pesiä. Tällä tarkoitetaan hengellistä
pimeyttä ja pahuutta, joka on valloillaan tämän päivän
maailmassa. Mutta silloin kun sinä ilmaannut, pimeys ja
julmuus joutuvat häipymään. Kun saavut kadotettujen
maailmaan kantaen Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin
valoa, pelastus tulee heille.
Sinun valosi antaa tarkoituksen, suunnan ja
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kauneuden maailmaan ympärilläsi. Sinä olet valo
pimeässä maailmassa. Jeesus sanoi, “Niinkuin Isä
on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät”
(John 20:21). Hän tuli antamaan elämällemme ensin
tarkoituksen ja lähetti meidät sitten valoina tuomaan
kirkkautta, erinomaisuutta ja tarkoitusta ympärillämme
eläville ihmisille.
Tämä on sinun palvelutyösi. Tämä on sinun
elämäsi. Ei ihme, että Henki julistaa 1 Pietari 2:9 AMP:
“Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto,
pyhitetty kansa, [Jumalan] omaksi ostamia erityisiä
ihmisiä, jotta voisitte tuoda esiin ihmeellisiä tekoja,
hyvyyttä ja täydellisyyttä Hänestä, joka on teidät
pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.”

Rukous

Rakas Isä, täytän kutsumukseni,
palvelutyöni ja vastuuni sinulle,
olemalla valona tälle maailmalle,
ilmaisten sinun vanhurskauttasi
vieden armosi Evankeliumin
maailmaan ympärilläni. Annan
heille tarkoituksen, suunnan,
kauneuden, kirkkauden ja
erinomaisuuden ja käännän
heidät Saatanan voiman alta,
Jumalan voiman alle, pimeydestä
valoon, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 8:27-38
4. Mooseksen
kirja 5
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 18:21-35
2. Mooseksen
kirja 9

Lisäopiskelua varten:
Jesaja 60:1-3; Matteus 5:14-16
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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:

Tel.:1 647-341-9091;
Tel/Fax:+1-416-746 5080

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

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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