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Johdanto

E

läköön! Suosittu Päivän Sana, Rapsodia Todellisuuksista,
on nyt saatavissa 824 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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Kirkkaus Todeksi Tulleena
Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä
ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka
nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala
tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain
keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus:
Kristus teissä, kirkkauden toivo
(Kolossalaiskirje 1:26-27).

J

otkut kristityt olettavat avausjakeemme
perusteella, että jos Kristus on sinussa, sinulla
on toivo kirkkaudesta tulevaisuudessa. Tavallaan
se onkin näin, jos Kristus on sinussa, elämässäsi on
kirkkauden toivo. Mutta se mitä tämä Raamatun kohta
tarkoittaa on: Kristus sinussa on tämän kirkkauden
toivon täyttymys. Hän ei sano, että meillä on toivo siitä,
että meillä tulee olemaan kirkkaus tulevaisuudessa tai
kerran suloisissa hyvästien jättämisessä. Se toivo, jota
ihminen on odottanut, on jo täytetty Kristuksessa.
Kristus sinussa on kirkkaus todeksi tulleena.
Jälkimmäinen osa avausjakeestamme sanoo,
“Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri
pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus:
Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kolossalaiskirje
1:27). Tämä on kristinuskon ilmestys, näky tai ydin.
Eedenin puutarhassa kadotettu kirkkaus on näin ollen
palautettu.
finnish

Aadam eli Jumalan läsnäolossa ja Jumalan läsnäolo
oli hänen valonsa. Hänen yhteytenään ja suhteenaan
oli Jumalan kirkkaus. Aadam ja sittemmin kaikki
ihmiset tulivat leikatuiksi eroon kirkkaudesta Eedenin
puutarhassa, kun Aadam teki synnin Jumalaa vastaan
syyllistymällä maanpetokseen.
Mutta nyt sinulla ei ole enää mitään syytä elää
Jumalan kirkkauden ulkopuolella, koska kirkkaus on
täällä nyt; se on sinun hengessäsi. Mistä tiedät, että
elämäsi on erinomainen ja kirkkauden täyteinen? Siitä,
että Kristus on sinussa! Se on sinun toivosi kukoistavasta
elämästä terveydessä, vauraudessa, voitossa ja
menestyksessä. Tämä on sinun itseluottamuksesi,
että sinä et tule koskaan häviämään elämässä: Kristus
sinussa, sinun toivosi ylivertaisesta elämästä.

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua
1 VUODEN
Kristuksen sisäisestä läsnäolosta
RAAMATUNLUKUminussa. Hän on elämäni
SUUNNITELMA
kirkkaus. Elämäni on Jumalan
Johannes
kirkkauden ja vanhurskauden
16:17-33
ilmentymää. Kiitos siunattu Isä
1 Aikakirja 7-8
tästä voitokkaasta elämästäni
2 VUODEN
Kristuksessa. Katsellessani
RAAMATUNLUKUSanassa olevaa Jumalan
SUUNNITELMA
kirkkautta, muutun itsekin Markus 14:32-42
samaksi kuvaksi, Jeesuksen
4. Mooseksen
Nimessä. Aamen.
kirja 35

Lisäopiskelua varten:
Johannes 14:23; 1 Johannes 4:4; Roomalaiskirje 8:30
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Voit Moninkertaistaa Armon ja
Rauhan Määrän Elämässäsi

Armo ja rauha moninkertaistukoon teille Jumalan
ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta
(2. Pietarin kirje vapaakäännös 1:2 KJ).

A

rmo ja rauha ovat kaksi äärimmäisen
tärkeää elementtiä, joiden täytyy toimia
sinun elämässäsi kasvavissa määrin, jotta voit elää
sitä ylivertaista elämää, johon sinut on kutsuttu
Kristuksessa.
Mitä on armo? Armo tarkoittaa enemmän kuin
ansiottomaan suosioon pääsyä, se viittaa jumalalliseen
vaikutukseen ihmisen hengessä. Se on yliluonnollinen
lahjoitus, joka aikaansaa sen, että sinä kukoistat ja
loistat kaikessa mitä teet.
Rauha tarkoittaa myös monien muiden kauniiden
asioiden ohella voimaa yli kriisien. Se on käännetty
Kreikan kielen sanasta “eirene,” joka muistuttaa
heprealaista sanaa “shalom.” Se ei viittaa ainoastaan
rauhaan, jossa ollaan turvassa pahalta ja tuholta, vaan
rauhaan, joka tuo levon ja menestyksen. Kun sinulla on
Jeesuksen Kristuksen rauha, sinulla on voima yli kriisien
ja samalla sinä menestyt levosta käsin.
Jeesuksella oli tällainen elämä, kun Hän käveli
maan päällä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta,
ollessaan samalla levossa ja kontrollissa kaiken aikaa,
joka päivä, kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa! Pietari
kertoo meille, että voit saavuttaa armon ja rauhan
finnish

moninkertaistumisen Jumalan ja Herramme Jeesuksen
tuntemisen kautta. Sinun ei tarvitse rukoilla, “Oi
Jumala, anna minulle lisää armoa,” tai “moninkertaista
rauhani.” Ei! Sinun täytyy saada tämä tapahtumaan
itsellesi hankkimalla ja soveltamalla tietoa täsmällisestä,
kokonaisvaltaisesta ja absoluuttisesta Jumalan
tuntemisesta (Kreikaksi: Epignosis).
Aivan liian monet ihmiset kärsivät ja kamppailevat
elämässään, kun heidän tulisi sen sijaan elää
yliluonnollisissa siunauksissa, jotka on jo tehty
meidän saatavillemme Kristuksessa Jeesuksessa. Syy
heidän kärsimyksiinsä on heidän tietämättömyytensä.
Opi tuntemaan enemmän Jumalaa, opiskele
Sanaa! Tutustu Häneen yhdessäolon ja Kirjoitusten
mietiskelyn kautta, ja näin Hänen armonsa ja rauhansa
tulevat moninkertaistumaan automaattisesti sinun
elämässäsi.

Tunnustus

Jumalan armo on mitä ilmeisin
manifestoituessaan elämässäni.
Olen siunattu ja suuresti
suosiollinen kaikissa asioissa.
Jumalan rauha, joka ylittää
kaiken ymmärryksen, vartioi
sydäntäni. Minulla on voima
yli kriisien ja olen levosta käsin
menestyksekäs! Olen huipulla,
johdossa ja kontrollissa yli
olosuhteiden, koska Kristus on
minussa ja Hän on rauhani.
Siunattu olkoon Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
17:1-26
1 Aikakirja 9-10
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 14:43-52
4. Mooseksen
kirja 36

Lisäopiskelua varten:
2. Pietarin kirje 1:5; 2. Pietarin kirje 3:18; Roomalaiskirje 5:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Nimitetty Kirkkauteen
Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää
vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella
pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita,
jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen
saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi
laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut
kirkkauteen? (Roomalaiskirje 9:22-23).

A

postoli Paavali käsittelee edeltävissä Raamatun
jakeissa edeltämääräystä. Hän kertoo meille,
että on olemassa astioita, jotka on nimitetty Jumalan
vihaan – hävitykseen, ja on olemassa astioita, jotka
on nimitetty Jumalan laupeuteen. Hän toteaa, että
laupeuden astiat ovat nimitettyinä kirkkauteen. Jumala
valmisti ne etukäteen kirkkautta varten. Keitä ovat
nämä laupeuden astiat? Niitä ovat meistä ne, jotka ovat
uudelleensyntyneet. Roomalaiskirje 9:24 sanoo, “Ja
sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan
juutalaisista, vaan myös pakanoista.” Siunattu olkoon
Jumala!
Me olemme Jumalan laupeuden astioita,
nimitettyinä kirkkauteen. Roomalaiskirje 8:28-30
selittää sen. Siinä sanotaan, “…Sillä ne, jotka hän
on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt
Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen
monien veljien joukossa; mutta jotka hän on
edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka
finnish

hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut;
mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on
myös kirkastanut.”
Meidän elämämme on kirkkauden elämä
Kristuksessa Jeesuksessa. Sinut on nimitetty elämään
jumalallista terveyttä, voimaa, yltäkylläisyyttä ja
menestystä. Sinut on edeltämäärätty tulemaan Jumalan
Pojan kuvan kaltaiseksi. Hän loi sinut olemaan juuri
niin kuin Jeesus on. Heprealaiskirje 1:3, Raamattu
kuvailee Jeesusta Jumalan kirkkauden säteilyksi, “…
ja hänen olemuksensa tarkka kuva….” Sama totuus
pätee sinuun tänä päivänä, “…sillä sellainen kuin
Hän (Jeesus) on, sellaisia mekin olemme tässä
maailmassa” (1. Joh. 4:17).
Sinä olet tarkka kuva Jumalan Persoonasta ja
Hänen kunniansa loiste. Joten aivan kuten Jeesus,
sinä olet myös kirkastettu. Tämä tarkoittaa, että sinun
tulee elää kirkkauden elämää, eikä häpeän, tappion,
köyhyyden, sairauden tai tautien. Sinut on huolella
valittu elämään kirkkaus-elämää. Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitos, että olet nimittänyt
minut kirkkauttasi varten. Kirkkaus
on hengessäni ja se manifestoituu
väistämättömästi kaikessa
tekemisessäni. Sinun armosi tekee
työtään minussa tuottaen terveyttä,
vaurautta, menestystä, kasvua,
yltäkylläisyyttä, suosiollisuutta ja
siunauksia, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
18:1-27
1 Aikakirja 11-13
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 14:53-65
5. Mooseksen
kirja 1

Lisäopiskelua varten:
Jeremia 5:1; 2. Pietarin kirje 1:2-3; 1. Samuelin kirja 2:8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sanassa Elämistä
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).

K

ristitty on syntynyt Sanasta ja sen seurauksena
hän voi ainoastaan tulla ravituksi ja rakennetuksi
Sanasta. 1. Pietarin kirje 2:2 sanoo, “Ja halatkaa
niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä
maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen.”
Jumalan Sana voi rakentaa ja muuttaa jokaista elämäsi
osa-aluetta. Ehkäpä ajattelet, että et ole kovin rohkea
henkilö; Sana voi rakentaa rohkeutta sinun henkeesi.
Saatat sanoa: “En ole kovin itsevarma henkilö.” Sana
voi rakentaa sinun itsevarmuuttasi. Jos olet heikko,
Sana voi valaa sinuun voimaa.
Kaikki elämässä ylläpidetään oman lähteensä
toimesta. Sinä olet kotoisin Sanasta, joten kaikki
mitä tarvitset elämässäsi on Sanassa. Sinun ei tulisi
elää Sanan ulkopuolella. Elämäsi eläminen Jumalan
Sanan ulkopuolella on kuolema. Roomalaiskirje 8:13
sanoo, “Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän
kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin
teot, niin saatte elää.” Joten elä elämääsi sen mukaan,
miten Jumala tahtoo sinun elävän: voitokkaasti,
finnish

kunniakkaasti ja menestyksekkäästi, joka päivä Sanassa
eläen.
Jälkimmäinen osa avausjaettamme antaa meille
toisen valtavan etuuden Sanassa elämiselle: Se antaa
sinulle perinnön! Sinulla on jo perintö Kristuksessa
Jeesuksessa, mutta et ehkä ole vielä nauttimassa siitä.
Jumalan Sanalla on kuitenkin kyky toimittaa tämä
sinulle kuuluva perintö sinun käsiisi.
Tätä voisi verrata lakimieheen, joka auttaa sinua
saamaan perintösi tai testamenttisi, jonka joku toinen
on koittanut viedä sinulta. Hän teki kaikki paperityöt,
meni oikeuteen puolestasi, sai perintösi ja toimitti sen
sinulle.
Tässä perinnössäsi on niin paljon sellaista, mitä
et ole vielä päässyt hyödyntämään. Mutta opiskelun
ja Sanan meditoimisen kautta, sinä pääset kulkemaan
näiden siunauksien todellisuuteen Jumalan kunniaksi.

Tunnustus

Kuljen Kristuksessa olevan perintöni
todellisuudessa, vahvistettuna ja
Hengen paikoilleen asettamana
aina eteenpäin ja ylöspäin. Tuon
julki tänään Jumalan kunniaa ja
vanhurskautta omaan maailmaani,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
18:28-19:1-16
1 Aikakirja 14-16
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 14:66-72
5. Mooseksen
kirja 2

Lisäopiskelua varten:
Joosua 1:8; Kolossalaiskirje 3:16; Luukas 4:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Puhu ainoastaan Sanaa
Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on
alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta,
vaikka hän onkin kaiken herra…
(Galatalaiskirje 4:1-2).

P

erillinen on sellainen jolle on testamentattu
perintö, jonkin laillinen perijä: kiinteistön tai
korkean auktoriteettiaseman ja vaurauden. Kuitenkin
niin kauan kuin tämä perillinen pysyy alaikäisenä,
“lapsena” (Kreikaksi: “nepios”) hän tulee elämään
palvelijana kypsymättömyytensä takia, vaikkakin hän
on laillinen perinnön saaja.
Luonteenomainen piirre “nepioksessa” on se,
että hän ei osaa puhua oikein. Hänellä ei ole kypsän
henkilön älykkyyttä, ja sen seurauksena hän on
kykenemätön kommunikoimaan puheissaan järkevästi.
Jotkut kristityt ovat tällaisia. He eivät ole vielä oppineet
hallitsemaan kielensä käyttöä. Kyllä, Sana sanoo heidän
olevan Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä,
mutta he eivät kykene elämään perillisen elämää,
koska he eivät ole kasvaneet hengellisessä mielessä
aikuisiksi.
Kristuksessa Jeesuksessa sinulle on annettu
hallintavalta yli olosuhteiden. Sinä olet Saatanan ja
pimeyden voimien yläpuolella. Sinulla on rajaton
varallisuus ja pääsy loppumattomiin voimavaroihin.
Sinulle on annettu valtakirja Jeesuksen Nimen käyttöön
ja tämän maailman hallitsemiseen kuninkaana. Tästä
huolimatta, niin kauan kuin et vielä ole oppinut
finnish

puhumaan oikein ja puhumaan vain Sanaa, sinä tulet
elämään kuin uhri elämääsi.
Jumala on jo antanut sinulle kaiken, mitä tarvitset
elääksesi voitokasta elämää: “Koska hänen jumalallinen
voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään
ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään” (2. Pietari 1:3). 1. Korinttolaiskirje
3:21 sanoo, “…sillä kaikki on teidän.” Mutta tässä
on avain: 1. Korinttolaiskirje 2:13 sanoo, “Ja siitä me
myös puhumme…”; tarkoittaen sitä, että samat asiat
mitä Jumala on jo sanonut sinusta, tulee ihan yhtälailla
olla myös sinun oma tunnustuksesi.
Et voi kuitenkaan puhua niitä, jos et tiedä niitä,
minkä takia sinun täytyykin treenauttaa itseäsi
Jumalan Sanalla. Osallistu säännöllisesti seurakuntasi
toimintaan, jotta opit Jumalan Sanaa. Opiskele
tietääksesi ja soveltaaksesi Sanaa omaan itseesi, jotta
tulet kykeneväksi käsittelemään perintöäsi, samalla kuin
opit käyttämään sinulle testamentattua auktoriteettia
Kristuksessa.

Rukous

Pyhän Hengen kautta tulen
opetetuksi ja ohjeistetuksi
elämästäni Kristuksessa ja asetetuksi
nauttimaan minulle testamentattua
suurta perintöäni Hänessä. Elämäni
on loistokkaan vanhurskauden
elämän todellisuuden ilmentymää
siitä, mitä minulla on Kristuksessa.
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
19:17-42
1 Aikakirja 17-19
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 15:1-14
5. Mooseksen
kirja 3

Lisäopiskelua varten:
Kolossalaiskirje 4:6; 2. Pietarin kirje 3:17-18; Jaakobin kirje 3:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Rakkauden-Tie
Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä
rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa,
on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan
(1. Johanneksen kirje 4:7).

R

akkaus on kaikkein suurin voima koko
maailmassa. Rakkauden-tie on oikea tie.
Jeesus ei loukkaantunut niihin, jotka pahoinpitelivät ja
kiduttivat Häntä, vaan Hän sanoi, “…Isä, anna heille
anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät…” (Luukas
23:34). Joten miten kristitty voisi olla niin loukkaantunut
johonkin, joka sanoi jotain häntä itseään vastaan, että
sanoo “Jeesuksen Kristuksen Nimessä käsken heidän
talonsa palamaan. Käsken tulen heidän päidensä ylle.”
Tämä on lihallista.
Jotkut ihmiset menevät äärimmäisyyksiin
opiskellessaan kirouksia kirjoista, oppiakseen
kiroamaan toisia, huolimatta siitä mitä Raamattu
sanoo, “Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä
kirotko” (Roomalaiskirje 12:14). Kristittynä sinut on
kutsuttu siunaamaan. Jaakob 3:11-12 kysyy, “Uhkuuko
lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?
Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä
viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde
voi antaa makeata vettä.”
Älä koskaan loukkaannu siihen pisteeseen saakka,
että alat suoltaa herjauksia toisille. Muista, että sinulla
on terve kieli, joka puhuu parantumista, elämää ja
vanhurskautta, joten käytä kieltäsi vain siunaamiseen.
finnish

Älä anna vihan hallita tai johtaa sinua. Ne jotka ovat
vihan vallassa, eivät kykene käsittelemään hengellistä
auktoriteettiä. He eivät voi käyttää Jeesuksen Nimeä
korkeampiin asioihin elämässä. Efesolaiskirje 4:26
sanoo, “’Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.’ Älkää
antako auringon laskea vihanne yli.”
Sinun täytyy kesyttää ja dominoida niin
kiukkuuntumista kuin myös kärsimättömyyttä,
turhautumista ja vihastumista. Sinä synnyit rakastamaan,
kieltäydy antamasta minkään yllyttää sinua toimimaan
toisin. Jopa ne, jotka asettavat itsensä vihollisen
asemaan sinun suhteesi, ansaitsevat Jeesuksen sanojen
mukaisesti rakkauden: “Mutta minä sanon teille:
rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta,
jotka teitä vainoavat” (Matteus 5:44).
Meidän tulee rakastaa toisia epäitsekkäästi ja
ehdottomasti aivan kuten Kristuskin rakasti meitä.
“Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden,
että hän antoi henkensä meidän edestämme;
meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä”
(1 Johannes 3:16).

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua
rakkaudestasi, joka on elämäni
tunnusmerkki. Rakastan ilman
rajoituksia, sillä se on luonteeni
Kristuksessa. Elän rauhassa,
ilossa ja siunauksissa, vapaana
kaikenlaisista tarpeettomista
kiukun ja ilkeyden taakoista,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
20:1-18
1 Aikakirja 20-22
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 15:15-24
5. Mooseksen
kirja 4

Lisäopiskelua varten:
1. Korinttolaiskirje 13:1-18
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ajattele ja puhu Menestystä
Halleluja! Autuas se mies, joka Herraa pelkää
ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä! Hänen
jälkeläisensä tulevat voimallisiksi maassa,
oikeamielisten suku tulee siunatuksi. Varallisuus
ja rikkaus on hänen huoneessansa, ja hänen
vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti
(Psalmit 112:1-3).

K

ristitty on Jumalan perillinen ja Kristuksen
kanssaperillinen. Roomalaiskirje 8:17 sanoo,
“Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä,
Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä….” Tämä
tarkoittaa kaiken olevan sinun (1. Korinttolaiskirje 3:21).
Jos toimit tässä ajattelumallissa, tulet aina kulkemaan
super yltäkylläisyydessä.
Jotkut ihmiset ovat kamppailleet koko elämänsä; he
ovat eläneet puutteessa, haluamisessa ja köyhyydessä jo
niin pitkään, että menestymiseen uskomisesta on tullut
heille vaikeaa. “Olen yrittänyt kaikkeni, mutta tämä
menestyminen näyttää vaan olevan epätodellista,” he
saattavat sanoa. Este on heidän mielissään, jos he voisivat
vain ajatella oikein, asiat muuttuisivat. Roomalaiskirje
12:2 sanoo, “Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan
mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen
kautta….” Muuta ajattelusi ja tietoisuutesi, niin se tulee
näkymään puheessasi.
Kun ensin kykenet ajattelemaan sitä, sitten pystyt
myös puhumaan sitä. Ei ole olemassa mitään rangaistusta
suurten asioiden ajattelemisesta ja puhumisesta, eikä
ole lakia, joka kieltäisi sen. Ajattele ja puhu menestystä.
Joosua 1:8, Jumala sanoi, “Meditoi!” Toisin sanottuna,
ajattele ja puhu Sanaa. Tehdessäsi niin, tulet tekemään
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elämästäsi menestyksekkään ja hyvin onnistuvan.
Jumala ei luonut sinua kärsimään ja kamppailemaan
elämäsi läpi. Hän ei suunnitellut sinulle kurjaa elämää.
Hänen Sanansa, sen lisäksi että se näyttää sinulle Hänen
tahtonsa elämällesi, se myös paljastaa sinun perintösi
Kristuksessa. 2. Korinttolaiskirje 8:9 julistaa, “Sillä te
tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne
köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.”
Jeesus tuli köyhäksi, jotta me voisimme tulla rikkaiksi.
Tämä ei ole lupaus, vaan se on jo todellisuus. Kaikki
mitä sinun tulee tehdä nauttiaksesi tätä menestyksekästä
elämää, johon Hän on sinut tuonut, on elää Hänen
Sanassaan!
2. Pietarin kirje 1:3 sanoo, “Koska hänen jumalallinen
voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään
ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään,” Tämän pitäisi tulla sinun ajatteluksesi.
1. Korinttolaiskirje 3:21 sanoo, “Älköön siis kukaan
kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän.” Nämä ovat
nykyhetken totuuksia. Meditoi näitä kunnes sinun koko
mentaliteettisi ei tule ainoastaan uudistetuksi, mutta myös
täysin muutetuksi ja täytetyksi menestyksekkään elämän
mahdollisuuksilla.

Rukous

Kallisarvoinen Isä, kiitän sinua
armostasi, rakkaudestasi ja
ystävällisyydestäsi. Olet asettanut
minut korkealle kulkemaan superyltäkylläisyydessä. Olen siunattu ja
suuressa suosiossasi, rikastettuna
kaikella sillä mitä tarvitsen elämään
ja jumalisuuteen, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
20:19-31
1 Aikakirja 23-25
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 15:25-32
5. Mooseksen
kirja 5

Lisäopiskelua varten:
Jesaja 60:11; 2. Korinttolaiskirje 9:8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sinä olet Valittu, Kuninkaalinen
ja Erinomainen
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
(1. Pietarin kirje 2:9 AMP).

R

aamatun kirjeet eivät ole tavallisia kirjoituksia
tai vain jonkinlaista historiaa: ne ovat Hengen
inspiroimia kirjoituksia kristityille – uusille luomuksille
Kristuksessa. Tämän vuoksi niitä kutsutaankin
“Epistoloiksi Kirkolle.” Joten Apostoli Pietari viittasikin
ja osoitti ylempänä olevan tekstin niille, jotka ovat
uudelleensyntyneitä. Tutkitaan ja tarkastellaan näitä
tämän jakeen voimakkaita ajatuksia.
Ensinnäkin huomaamme fraasissa käytettävän
aikamuodon, “Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhitetty kansa….” Tämä ei
vihjaile mihinkään tulevaisuuteen; se ei myöskään ole
lupaus. Se viittaa siihen, kuka sinä olet nyt! Sinä olet
valittu suku, sinut on pyhitetty Jumalalle. Se tarkoittaa
sinun olevan puhdistettu Hänen kirkkaudeksi ja
kauneudeksi. Sinä olet Hänen erityinen aarre ja lisäksi
olet kuninkaallinen. Ollessasi uudestisyntynyt, olet
syntynyt kuninkaaksi (Ilmestyskirja 1:6). Sinä kuulut
Universumin Hallitsijan kuninkaalliseen perheeseen.
Kävele tässä tietoisuudessa. Kuninkaat hallitsevat, joten
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hallitse elämässäsi yli paholaisen, sairauksien, tautien
ja elämän olosuhteiden.
Tämän lisäksi avausjakeemme sanoo meidän
olevan Jumalan omaksi ostamia, erityisiä ihmisiä.
Hän osti meidät Jeesuksen verellä (Ap.t. 20:28), jotta
me voimme tuoda esiin Hänen ihmeellisiä tekojaan
ja heijastaa Hänen hyvyyttään ja täydellisyyttään.
Tämä hämmästyttää mielemme! Mikä kutsumus! Se
tarkoittaa, että meidän tulee pursuilla ja tuoda julki
jumalallista erinomaisuutta. Meillä on kyky tähän.
Voitko nähdä nyt miksi sinun elämäsi tulee olla niin
täynnä erinomaisuutta? Kaiken sinussa täytyy tuoda ilmi
jumalallista eleganssia ja erinomaisuutta. Elämässäsi
täytyy olla Hengen luoma säädyllisyys, koska sinä olet
Kristuksen lähettiläs. Jumalan Henki, joka on Itsessään
erinomaisuuden Henki, on tuonut erinomaisuuden
elämääsi, pursuile siksi erinomaisuutta. Tee erinomaisia
asioita, koska tiedät kuka olet.

Rukous

Rakas Isä, kiitos antamastasi kyvystä
pursuilla tätä erinomaisuutta
ja tuoda julki sinun viisautta,
suuruutta ja vanhurskautta
minun maailmaani. Elän nyt ja
aina loistokasta ja ylivertaista
elämää Sinun Nimesi ylistykseksi
ja kunniaksi, ollessani täytettynä
kaikella Jumalan täyteydellä,
tuoden esiin vanhurskauden
hedelmiä kaikkialla. Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
21:1-25
1 Aikakirja 26-29
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 15:33-47
5. Mooseksen
kirja 6

Lisäopiskelua varten:
5. Mooseksen kirja 14:2; Psalmit 135:4; Tiitus 2:14
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Mene Yli Rajojen
Ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle,
kulje hänen kanssaan kaksi (Matteus 5:41).

O

n olemassa niitä, jotka ovat aina
lakihenkisiä heidän näkökulmissaan ja
lähestymistavoissaan elämää ja hengellisiä ohjeita
kohtaan. He uskovat ja vaativat tiukan kirjaimellista
hengellisen ohjeistuksen noudattamista. Jos sait
ohjeistuksen kutsua sielun seurakuntaan, opi
venyttämään itsesi yli rajojen. Kulje extra maili
kutsumalla ja todistamalla paljon suuremmalle määrälle,
kuin vain sille määrälle mikä lukee ohjeistuksessasi.
Jos olet mukana projektissa, ehkäpä seurakunnassa
ja sinun pitäisi antaa tuhat euroa, älä tee lahjoituksestasi
lakihenkistä. Älä näe sitä lahjoituksena, vaan uhrina
Jumalalle. Sen jälkeen, kun olet antanut tämän
summan älä sano, “Olen tehnyt oman osuuteni, nyt
olen vapaa.” Ei! Sen sijaan anna taakan, vastuun ja
sitoumuksen projektin valmiiksi saamisesta kunnustaa
sinua tekemään lisää. Tämä on oikeanlaista toimintaa.
Ainoastaan silloin kyseessä on ongelma, jos teet jotain
täysin poikkeavaa ja ristiriitaista annettujen ohjeiden
vastaisesti.
Matteuksen Evankeliumin luvussa 5, Jeesus
opetti meitä kulkemaan extra mailin kaikessa siinä,
mitä meitä pyydetään tekemään. Hän sanoi, “Te
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olette kuulleet sanotuksi: ‘Silmä silmästä ja hammas
hampaasta’. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö
pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle
poskelle, käännä hänelle vasenkin; ja jos joku tahtoo
sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa paitasi, anna
hänen saada viittasikin; ja jos joku pakottaa sinua
yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi”
(Matteus 5:38-41). Tällaista elämää meidät on kutsuttu
elämään. Lakihenkisyydessä ei ole voittoa, mutta extra
mailin kulkemisessa on.

Rukous

Rakas Isä, kiitos kaikista
mahdollisuuksista mitkä olet
asettanut eteeni, jotta voin tuoda
ilmi sinun kunniaasi ja suuruuttasi
jatkuvasti kasvavissa määrin.
Rakkautesi ajaa minut nyt ja aina
kulkemaan extra mailin, sielujen
voittamisessa, antamisessa ja
uskon aikaansaamisessa toisten
sydämiin. Tuon esiin sinun
jumalallista rakkauden luontoasi
siunaamalla toisia tänään,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot 1
2 Aikakirja 1-4
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 16:1-11
5. Mooseksen
kirja 7

Lisäopiskelua varten:
Luukas 11:5-8; Galatalaiskirje 6:10; 2. Korinttolaiskirje 5:14-15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kasva Riittävän Isoksi
Auttaaksesi Toisia
Ja Jumala on voimallinen antamaan teille
ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa
aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne
ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää
(2. Korinttolaiskirje 9:8).

T

ämä on Herran tahto sinulle. Mikä hyvänsä
tarve on kyseessä, riippumatta olosuhteista,
Hän tahtoo sinun olevan niin omavarainen, ettet
tarvitse apua tai tukea. Huomaatko miten Hän tahtoo
sinun kasvavan riittävän isoksi toisia varten. Syy tähän
omavaraisuuteen kaikissa asioissa on se, että voit tehdä
kaikkinaista hyvää. Tämä tuo välittömästi mieleen
jotain: sinä et todellakaan elä enää itsellesi vaan toisia
varten.
Galatalaiskirje 6:10 sanoo, “Sentähden, kun
meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille,
mutta varsinkin uskonveljille.” Aabraham, Daavid
ja kaikki mahtavat miehet ja naiset eivät eläneet
ainoastaan itselleen. Olet saattanut todeta itsellesi,
“Mulla ei oo rahaa muiden auttamiseen,” mutta
juuri siksi Jumala on voimallinen antamaan sinulle
ylenpalttisesti armoaan. Jos olet vaikkapa opiskelija,
kuinka monia opiskelutovereitasi autat sillä mitä tiedät,
vai piilotatko oppikirjasi ja leikit tyhmää, kun he tulevat
luoksesi?
Sinun täytyy pystyä jakamaan sitä mitä sinulla
on. Sinulla on paljon isompi ja laajempi perhe kuin
mitä biologinen kotitaloutesi: sinä kuulut uskon
kotitalouteen. Joten älä sano, “Tahdon vain sen verran,
että minä ja oma perheeni tulee toimeen”; se ei ole
finnish

tarpeeksi. Päätä mielessäsi olla siunaus toisille. Jos
siunaat ihmisiä, sinut tullaan aina korottamaan. Näin
siksi, koska sinun ylennyksesi on siinä, kun ylennät itse
toisia. Sinä olet suurempi menestys silloin, kun autat
toisia menestymään.
Jumala laittaa sen tapahtumaan sinulle, mitä sinä
laitat tapahtumaan muille. Joten jatka antamista ja
ympärilläsi olevien ihmisten auttamista pysymään
vahvoina. Kasvaessasi Kristuksessa, Jumala odottaa
sinun oppivan miten katsot poispäin itsestäsi ja tulet
huolestuneemmaksi muiden ihmisten tarpeista. Kun
tulet huolehtivaiseksi toisten auttamisesta, Jumala tulee
pitämään huolen sinun omista tarpeistasi.
Monet ihmiset ovat kärsimyksissään, heidän
parantuminen tulisi täydelliseksi ja heidän tarpeensa
täytetyiksi, jos he vain hetken ajan katsoisivat pois päin
heidän omista kivuistaan ja tarpeistaan ja rukoilisivat
toisten puolesta. Tule herkäksi ympärilläsi olevien
ihmisten tarpeille, voidaksesi olla heille siunaukseksi.
Eläessäsi tällä tavalla, toimit kuten taivaallinen Isäsi ja
ihmeitä alkaa tapahtumaan elämässäsi ilman, että sinun
tarvitsee edes pyytää.

Rukous

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Rakas Isä, kiitos, kun olet tehnyt
m i n u s t a K u n i n g a s k u n n a n Apostolien teot
2:1-21
varallisuuden hoitajan. Olen
2 Aikakirja 5-7
mailman valo ja Henkesi kautta
kosketan elämiä, nostan ja korjaan
2 VUODEN
särkyneitä sydämiä, siunaan, RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
tuon parantumisen kansoille ja
menestyksen tarpeessa oleville. Markus 16:12-20
5. Mooseksen
Kaikki ylistys ja kunnia sinun
kirja 8
Nimellesi. Aamen.

Lisäopiskelua varten:
2. Korinttolaiskirje 9:9-10 AMP; Luukas 6:38
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sanan Hallintavaltaan
Antautuminen
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).

E

i sen väliä missä sinä olet ollut tai mitä
sinulle on tapahtunut, jos annat Sanalle
hallintavallan elämässäsi, tulet kulkemaan ehdottomassa
voitossa kaikissa olosuhteissa. Antautuessasi Sanan
hallintavaltaan on hyvä noteerata tiettyjä perusteita,
jotka ovat tieto, meditaatio ja uskon julistukset.
Ennen kaikkea sinun täytyy tuntea Sanaa ja antaa sen
ohjata ajatuksiasi, sanojasi ja tekojasi. Siinä vaiheessa,
kun tunnet Sanan itse, voit alkaa soveltamaan sitä
elämääsi. Hoosea 4:6, Jumala sanoi, “Minun kansani
tuhoutuu tiedon puutteeseen….” Hän ei tarkoittanut
tällä tiedon puutteella heidän yleistä tietämystään,
vaan Sanan tietämyksen tuntemista. Vain sinun Sanan
tietämyksesi voi taata sinulle menestyksen, edistymisen
ja vaurauden. Siksi Hän tahtoo sinun opiskelevan.
Kieltäydy olemasta tietämätön, anna itsellesi Sanaa.
Johannes 8:32 sanoo, “Te opitte tuntemaan totuuden,
ja totuus tekee teistä vapaita.”
Toiseksi, sinun täytyy meditoida Sanaa. Pidä se
sydämessäsi ja suussasi. Meditoimisen kautta Sana
kietoutuu henkeesi, tuottaen sinuun sen viestin, jota se
kantaa. Joosua 1:8 (vapaakäännös KJ) sanoo, “Älköön
finnish

tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan sinun
tulee meditoida sitä päivät ja yöt, että onnistuisit
tekemään kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin
sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi.”
Meditoimisen kautta sinä tuot itsesi Sanan voiman ja
vaikutuksen alle. Sinä tulet muutetuksi ja sinun henkesi
on energisoitu voittamista varten.
Lopuksi, ole rohkea tekemään uskosi julistuksia!
Uskomalla sen mitä Jumala sanoo ja tunnustamalla
sitä samaa, elämäsi tulee muuttumaan. Sairauden
tai pelon hyökätessä vastaa tunnustamalla sitä, mitä
Jumala on jo sanonut sinun suhteen Hänen Sanassaan.
Julista äänekkäästi, “Minussa elää Jumalan elämä! Olen
enemmän kuin valloittaja. Olen voittaja Kristuksessa
Jeesuksessa! Jokainen ase minua vastaan on oleva
tehoton, koska elän Kristuksessa!”
Näin alistat itsesi Jumalan Sanan hallintavallan
alle, varmistaaksesi sen voiman manifestoitumisen
elämääsi.

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua tästä
loistokkaasta elämästä, minkä
olet antanut minulle Kristuksessa!
Elämäni on sinun armon, voiman,
rakkauden ja vanhurskauden suuri
ilmestys. Sinun Sanasi työskentelee
voimallisesti minussa tuottaen
jumalallisen elämän hedelmiä.
Elän terveydessä, yliluonnollisessa
yltäkylläisyydessä, jatkuvassa
voitossa ja ilossa. Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
2:22-47
2 Aikakirja 8-11
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 1:1-10
5. Mooseksen
kirja 9

Lisäopiskelua varten:
Apostolien teot 20:32; Jesaja 55:10-11
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Mitä Sinä Näet?
Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan
näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa
mutta näkymätön ikuisesti
(2. Korinttolaiskirje 4:18).
. Mooseksen kirjasta 15, me luemme siitä miten
1
Herra antoi Hänen lupauksensa Aabrahamille,
että hänestä (Aabraham) tulisi vielä kansojen paljouden

isä. Jumala lupasi hänelle, että hänen siemenensä
tulisi olemaan lukuisa määrältään maan päällä ja koko
maailma tulisi näin siunatuksi hänen kauttaan: “Ja hän
vei hänet ulos ja sanoi: Katso taivaalle ja laske tähdet,
jos ne pystyt laskemaan. Ja hän sanoi hänelle: Niin
paljon on sinulla oleva jälkeläisiä” (1. Mooseksen
kirja 15:5).
Aabraham, jota kutsuttiin siinä vaiheessa vielä
“Aabram” väitti vastaan ja kyseenalaisti Jumalan
lupauksen mahdollisuuden käydä toteen, koska
hänellä ei ollut lapsia: “…mitä sinä minulle annat?
Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni
haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser” (1.
Mooseksen kirja 15:2). Herran vastaus hänelle on
todella huomionarvoinen. Hän vei Aabrahamin ulos
pimeään ja sanoi, “…Katso taivaalle ja laske tähdet,
jos ne pystyt laskemaan. Ja hän sanoi hänelle: “Niin
paljon on sinulla oleva jälkeläisiä” (1. Mooseksen
kirja 15:5).
Seuraava jae kertoo meille, että sen seurauksena
mitä Jumala teki, Aabraham uskoi ja Herra luki sen
hänelle vanhurskaudeksi (1. Mooseksen kirja 15:6).
Tämä oli juuri se hetki, kun hän sai siunauksen ja
ihmeen tulla kansojen paljouden isäksi. Jumala auttoi
hänen visiotaan. Hän treenasi häntä näkemään oikein,
finnish

miten käyttää hänen näköaistiaan; hengellistä näköä.
Tätä kutsutaan “todellisuuksien näkemiseksi.”
Viemällä hänet ulos yöaikaan ja pyytämällä
häntä laskemaan tähdet, Jumala kiinnitti hänen
mielenkiintonsa katsomaan hengellisesti yli näkyväisen
ulottuvuuden ja näkemään näin hengen silmillä. Tähän
meidät on kutsuttu Kristinuskossa: me katsomme ja
näemme yli sen mitä meidän mielemme ja optinen
näkökykymme havaitsee.
Me olemme Aabrahamin siementä. Roomalaiskirje
4:16 kutsuu Aabrahamia, joka on uskon isä, meidän
kaikkien isäksi. Jumala on jo asettanut Aabrahamissa
ennakkotapauksen. Sinun täytyy harjoitella
todellisuuksien näkemistä. Järjestä tietoisesti aikaa,
jolloin käytät hengellistä näkökykyäsi, ihan vain
itseksesi.
Jumala on asettanut iankaikkisuuden sinun
sydämeesi (Saarnaaja 3:11). Sinulle on annettu
poikkeuksellinen kapasiteetti mietiskelyyn, ajatteluun,
visioimiseen ja näkemiseen. Käytä tätä voimallista
hengellistä työkalua maailmasi hallitsemiseen. Sillä
kapasiteetilla ja laajuudella ei ole olemassa mitään
rajoituksia, jolla sinä toimit. Se laajuus, jonka sinä voit
“nähdä”, on laajuus jonka voit tuoda todellisuuteen
omassa elämässäsi. Joten, mitä sinä näet?

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua Sanastasi,
joka antaa minulle näkökykyä
todellisuuksiin. Olen Aabrahamin
siementä ja sitä kautta koko
maailman omistaja. Visioin
mielessäni omistukseni Kristuselämän jumalallisesta terveydestä,
menestyksestä, voitoista,
kauneudesta ja kirkkaudesta,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
3:1-26
2 Aikakirja 12-15
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 1:11-25
5. Mooseksen
kirja 10

Lisäopiskelua varten:
2. Korinttolaiskirje 5:7; Joel 2:28; Joosua 6:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Näe näkyjä Siunatusta
Elämästäsi Kristuksessa
Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala,
että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle,
ja teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, ja
nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne
ennusunia uneksivat (Ap.t 2:17 vapaakäännös KJ).

A

vausjakeessamme Pietari toistelee profeetta
Joelin sanoja, Joel 2:28. Huomaa, että profeetta
ei sanonut, “Jumala näyttää teidän nuorukaisille
näkyjä”; sen sijaan Jumalan Sana profeetan kautta
oli, “…nuorukaisenne näkyjä näkevät….” Tämä
eroaa siitä, että Jumala avaisi meille suvereenin
yksipuolisesti pääsyn näkyyn tai ilmestykseen, Hengen
todellisuudessa, jota Hän paljastaa meille; meidän tulee
olla tietoisia hengessämme näkyjen näkemisestä. Tämä
on osa sitä siunausta, mitä seurakunta tulee kokemaan
näinä lopunaikoina.
Sinä voit itseasiassa harjoitella näkyjen näkemistä,
visioita sinun siunatusta elämästäsi Kristuksessa,
näkyjä menestyksekkäästä ja voitokkaasta elämästäsi
ja vaelluksestasi Kristuksen rakkaudessa, voimassa ja
vanhurskaudessa! Jos luoksesi tulee pelon, kuoleman,
sairauden, köyhyyden ja epäonnistumisen visioita,
torju ne. Käännä sitten mielesi välittömästi Jumalan
Sanan todellisuuksiin ja uudelleen fokusoidu; uudelleen
ohjelmoi tai uudelleen aseta itsesi jälleen linjaan
oikeiden visioiden näkemisen suhteen.
Harjoitellessasi tätä, tulet hämmästymään siitä,
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mitä Jumala tulee tekemään elämässäsi. On oikeastaan
mielenkiintoista huomata, kun olet uudelleensyntynyt,
että tämä on ensimmäinen asia, mitä Hän alkaa treenata
sinua tekemään. 2. Korinttolaiskirje 5:17 (vapaakäännös
KJ) sanoo, “Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on
uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
kaikki on tullut uudeksi.” Sana “katso” on Kreikaksi
“idou”; se on sukua Heprean sanalle “kazar,” joka
tarkoittaa profeetan silmillä katsomista ja näkemistä.
Henki, Apostoli Paavalin kautta, tahtoo sinun
näkevän oikeita näkyjä siitä, kuka sinä olet Kristuksessa
nyt, kun olet uudestisyntynyt: näe sinulla oleva
uusi elämä. Näe olevasi menestyksekäs. Näe itsesi
menestymässä, kävelemässä terveenä, vahvana ja
voitokkaana! Näe, että olet vanhurskas, pyhä, täydellinen
Hänessä ja Hänen rakastettunsa. Näe olevasi Hänen
kunniansa kirkkauden kantaja sekä Hänen armonsa ja
hyvyytensä jakelija omaan maailmaasi.

Rukous

Rakas Isä, kiitos, kun olet näyttänyt
minulle miten minun tulee
asettua elämässäni suurempaa
kirkkautta kohti. Kohoan mielen
ja aistien rajoitusten yläpuolelle
näkemään sitä, kuinka siunattu
olenkaan Kristuksessa ja kaikessa
siinä mitä olet antanut minulle
Hänessä. Näen kaikilla teilläni
kirkkautta, vanhurskautta, eheyttä,
turvallisuutta ja siunauksia,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
4:1-31
2 Aikakirja 16-19
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 1:26-38
5. Mooseksen
kirja 11

Lisäopiskelua varten:
Joel 2:28-29; Efesolaiskirje 1:17-19
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Me Olemme Jeesuksen
Kristuksen Sukupolvea
Ja Jumala sanoi hänelle: Minä olen Jumala,
Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny.
Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja
kuninkaita lähtee sinun kupeistasi
(1. Mooseksen kirja 35:11).

K

ansat ja kuninkaat jotka tulevat Aabrahamista,
kuten avausjakeemme julistaa, eivät ole
Lähi-Idän kansoja niin kuin jotkut luulevat, sillä ne
ovat maallisia kansoja. Jumala tarkoittaa tällä jotain
hengellistä. Hänen lupauksensa Aabrahamille oli
ikuinen liitto ja tämän liiton perillinen on Jeesus Kristus,
jonka kanssaperillisiä me taas olemme.
Galatalaiskirje 3:16 sanoo, “Mutta nyt lausuttiin
lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän
ei sano: ‘Ja siemenille’, ikäänkuin monesta, vaan
ikäänkuin yhdestä: ‘Ja sinun siemenellesi’, joka on
Kristus.” Sitten jae kaksikymmentäyhdeksän sanoo,
“Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette
Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.”
2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Siis, jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on
vanhaa, on kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi.”
Ollessasi uudestisyntynyt, olet syntynyt Kristukseen,
sinä kuulut Jeesuksen Kristuksen sukupolveen! Siksi
Aabrahamille annetut lupaukset kuuluvat sinulle.
Kun katsot Jumalan Sanan opetusta Jeesuksen
Kristuksen sukupolvesta aina Aabrahamista Daavidiin,
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tulet huomaamaan siinä olevan neljätoista sukupolvea,
sama homma myös laskiessasi Daavidista Babyloniin
siirtämiseen saakka (Matteus 1:1-17). Babyloniin
siirtämisestä aina Kristukseen saakka sukupolvia
laskiessasi tulet kuitenkin huomaamaan, että siinä
on oikeastaan vain kolmetoista sukupolvea. Onko
tässä ristiriita? Ei todellakaan! Kolmetoista on tässä
neljäntoista sijaan siksi, koska Raamattu sanoo
siemenen (sukupolvi) tulevan palvelemaan Häntä ja
se on Seurakunta.
Jesaja 53:9-10 sanoo, “Saa hän nähdä jälkeläisiä
ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen
kauttansa.” Tämä on viittaus Seurakuntaan; me olemme
Jeesuksen Kristuksen siementä. Me olemme Hänen
sukupolveaan. Kristuksessa on kaksi sukupolvea: Jeesus
itse ja Seurakunta. Raamattu sanoo Herran laskevan
meidät sukupolveensa. Joten me olemme ne, joihin
Hän viittasi 1. Mooseksen kirjassa 35:11 sanoessaan,
“…Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja
kuninkaita lähtee sinun kupeistasi.”

Tunnustus

Minä kuulun Kristukselle, siksi
olen Aabrahamin siementä ja
perillinen lupauksen mukaisesti.
Minä olen Kristuksen laajennus
täällä maan päällä, Hänen
kohotettu kätensä auttamaan
kuolevaa ja kärsivää maailmaa.
Minä paljastan Hänen siunaukset
ja jakelen Hänen hyvyyttään,
viisauttaan ja rakkauttaan. Olen
Hänen valonsa tässä pimeässä
maailmassa. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
4:32-5:1-11
2 Aikakirja 20-22
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 1:39-56
5. Mooseksen
kirja 12

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 12:4-5; 1. Korinttolaiskirje 12:27; Psalmit 145:1
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Rukoilet Kielillä Hengestäsi
Käsin
Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle;
ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu
salaisuuksia hengessä (1. Korinttolaiskirje 14:2).

R

ukoillessasi kielillä, se on sinun henkesi joka
rukoilee, vaikkakin Pyhä Henki on Se, joka
antaa sinulle kielen tai artikulaation. On myös niitä,
jotka pyrkiessään puhumaan kielillä, kopioivat tai
matkivat toisia kristittyjä. Näin toimivalla henkilöllä
kielet tulevat hänen omasta päästään, eivätkä hänen
hengestään. Paavali sanoi 1. Korinttolaiskirje 14:14:
“Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun
henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on
hedelmätön.”
Kielillä rukoilu ylittää mielen ulottuvuuden tai ihmisymmärryksen, koska puhumasi kieli on jumalallinen.
Sinä vain yhdistät äänielimesi omaan ihmis-henkeesi
ja näin flow lähtee virtaamaan. Tämä yhteys on sinun
uskosi toimintaa – samaa uskoa ilmaisit, kun vastaanotit
Kristuksen sydämeesi ja nyt voit kertoa toisille olevasi
uudestisyntynyt. Yhdistä äänielimesi omaan henkeesi.
Sinä tulet hämmästymään sitä, kuinka helppoa se
onkaan.
Helluntaipäivänä Pyhä Henki tuli Jeesuksen
opetuslasten päälle ja he alkoivat välittömästi
puhumaan kielillä. Ne, jotka kuulivat heidän puhuvan
kielillä pilkkasivat heitä, koska Raamattu sanoo, “…
kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle;
ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu
salaisuuksia hengessä” (1. Korinttolaiskirje 14:2).
finnish

Puhuessasi kielillä kukaan ei ymmärrä sitä mitä sanot,
mutta sinun henkesi on yhteydessä Jumalan kanssa.
Kysessä on hengeltä-Hengelle viestintä.
Älä siksi koskaan lannistu tai tule vaivaantuneeksi
niiden takia, jotka saattavat ivailla kielilläpuhumisesi
suhteen. Se on Hengen kieltä. Raamattu sanoo Hengen
asioiden olevan hullutusta luonnolliselle ihmiselle:
“Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä,
mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus,
eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava
hengellisesti” (1. Korinttolaiskirje 2:14).
Päinvastoin kuin mitä skeptikot sanovat,
kielilläpuhuminen ei ole jotain mitä sinä pakotat
ulos suustasi tai yrität tehdä. Se on Pyhä Henki, joka
mahdollistaa sen sinulle. On kuitenkin tärkeää tietää,
että vaikka se onkin Pyhä Henki, joka antaa sinulle
kyvyn, niin sinä olet kuitenkin se, jonka täytyy avata
oma suunsa uskossa ja puhua näitä kieliä uskosi
tekona.

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua näistä
kielillä rukoilun valtavista
siunauksista ja vaikutuksista
elämässäni. Tahdon antautua
Pyhälle Hengelle, joka virvoittaa
henkeni ja saa minut puhumaan
Kuningaskunnan jumalallisia
salaisuuksia ja mysteerejä,
siten synkronoin itseni Jumalan
täydellisen tahdon kanssa
vaeltaen ennaltamäärättyjä
polkuja, Kristuksen ylistykseksi
ja kirkkaudeksi. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
5:12-42
2 Aikakirja 23-25
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 1:57-66
5. Mooseksen
kirja 13

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 8:26; 1. Korinttolaiskirje 14:39; Apostolien teot 2:4
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Armoitettu Loistamaan
Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle
annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin
pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta
katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa
(1. Korinttolaiskirje 3:10).

K

ristittyinä me olemme kaikki Jumalan toimesta
lahjakkuudella varustettuja ja armoitettuja
loistamaan elämässä. Olemme kaikki saaneet
vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen yleisen armon. On
myös olemassa erityinen armo, jonka Jumala antaa
sinulle perustuen Hänen kutsumukseensa elämällesi.
Jumalan yleinen armo on se, joka toi sinut pelastukseen
ja suojelee sinua pelastuksessa. Joka tapauksessa, kun
Jumala kutsuu sinut, Hän antaa sinulle vastuun ja armon
vastuusi täyttämiseen.
Esimerkiksi avausjakeessamme Paavali puhui
Jumalan armosta, joka oli annettu hänelle erityistä
tehtävää varten, minkä Herra oli uskonut hänelle.
Toinen esimerkki löytyy meille Roomalaiskirjeestä
12:6-7 (vapaakäännös KJ), missä hän kirjoittaa,
“Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon
mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on
profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin
hänellä uskoa on; Jos palvelutehtävä, odottakoon
palvelutyötään….”
Ilmaisu, “…odottakoon palvelutyötään” ei tarkoita
sitä, että odotat jonossa kunnes sinulle avautuu
mahdollisuus palvelutyöhön; se tarkoittaa palvelemista.
Se tarkoittaa sen armon hyödyntämistä, jonka
finnish

Jumala on antanut sinulle palvelemiseen, täyttääksesi
ainutlaatuisen kutsumuksesi Hänessä.
Minkä tahansa “lahjan” olet saanut, omistaudu
sille, keskity siihen ja hyödynnä armo. Ehkäpä armosi
saattaa olla kyky laulaa, se tarkoittaa sinun olevan
armoitettu palvelemaan ja siunaamaan Jumalan ihmisiä
musiikin kautta. Tämä on paljon enemmän kuin vain
kauniin äänen omistaminen tai kyky laulaa kivasti.
On olemassa inspiraatio, joka virtaa, kun sinä laulat;
Hengen palveluvirka, joka välittyy elämiä muuttaen.
Joku muu saattaa laulaa saman laulun samallalailla
saavuttamatta samaa lopputulosta.
On niin kaunista, kuinka jokainen meistä on
ainutlaatuisesti armoitettu loistamaan ja täyttämään
Jumalan tahdon elämässämme. Tämä armo peittää
sinut ja suojelee sinua niissä asioissa, joihin Jumala on
sinut kutsunut. Niin kauan kuin sinä toimit tämän armon
alla, mikään ei voi vastustaa sinua menestyksekkäästi,
sillä sinä tuotat tuloksia Hänen kunniakseen. Lisäksi,
kun pysyt nöyränä ja kuljet rakkaudessa, Jumala
myöntää sinulle lisää armoa suurempia voittoja varten.
Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua tästä
mittaamattoman suuresta armosta,
jonka olet tehnyt minun saatavilleni
Kristuksessa, jotta voin täyttää
sinun tahtosi ja tarkoituksesi
täällä maan päällä. Hyödynnän
armoasi, mikä saa aikaan sen, että
siunaukset, kauneus, täydellisyys ja
erinomaisuus tulevat paljastetuiksi
minun kauttani, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
6:1-15
2 Aikakirja 26-28
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 1:67-80
5. Mooseksen
kirja 14

Lisäopiskelua varten:
2. kirje Timoteukselle 2:1; Efesolaiskirje 2:4-5
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Saavuta enemmän Hänelle
Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa
meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän
kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua!
(2 Korinttolaiskirje 2:14).

N

äinä viimeisinä aikoina, Herra on antanut
erityisen armon Hänen Seurakunnalleen
merkittäviin saavutuksiin ja loputtomasti lisääntyvään
kirkkauteen. Nyt jos koskaan on aika sitoutua Herraan
ja tehdä enemmän Hänelle. Tee päätös saavuttaa
huomionarvoisia urotöitä Herralle ja ala töihin.
Älä odota kaiken menevän kuin rasvattu vain sen
takia, koska olet päättänyt tehdä enemmän Herralle.
Sinä tulet todennäköisesti kohtaamaan vastoinkäymisiä,
koska rohkenet mennä extra mailin ja tehdä näin
suurempia asioita Herralle, mutta kieltäydy horjumasta.
Meidän kunnia ja voitto Kristuksessa on ikuinen. Lue
vielä uudelleen avausjakeemme. Vaikeuksien keskellä
sinä tulet olemaan aina voitokas, kunhan vain asetat
fokuksesi Herraan ja siihen mitä Hän on kutsunut sinut
tekemään.
Kyllä, on olemassa vastustaja, on olemassa
pimeyden vaikutuspiiri yli tämän maailman ja tässä
maailmassa, jota vastaan meidät on asetettu, mutta
Sana antaa meille selkeän ilmoituksen siitä miten
toimia. Se sanoo, “Sillä meillä ei ole taistelu verta ja
finnish

lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan,
tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa” (Efesolaiskirje 6:12). Seuraava jae sanoo,
“Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa
ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä” (Efesolaiskirje
6:13).
Älä anna periksi tai pelkää paineen alla, pue
yllesi Jumalan koko sota-asu! Seiso vahvana Herrassa
ja Hänen voimansa väkevyydessä. Luota Häneen,
sillä sinä olet riittävä Hänen riittoisuudessaan ja sen
seurauksena sinä voit saavuttaa sen, mitä ikinä sitten
asetatkaan tavoitteeksesi sydämellesi.

Tunnustus

Olen ylhäältä kotoisin. Vaikka
asunkin tässä maailmassa, joka on
paholaisen vaikutuksen alaisena,
hän ei voi juoksuttaa minua oman
agendansa mukaisesti, koska
minä en kuulu tänne: minä olen
kotoisin Jumalasta. Kieltäydyn
kumartamasta paineen edessä,
sen sijaan seison aina suorassa,
tietäen Hänen olevan elämäni
voima.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
7:1-53
2 Aikakirja 29-30
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 2:1-7
5. Mooseksen
kirja 15

Lisäopiskelua varten:

Jaakobin kirje 1:2-4; 1. Korinttolaiskirje 10:13; Filippiläiskirje
2:12-13
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Vaihda Vanhat Tavat Uusiin
Joten hankkiutukaa eroon kaikista saastaisista
tavoista ja jumalattomasta käyttäytymisestä.
Alistukaa Jumalan tahtoon hyväksymällä sen Sanan,
jonka hän istuttaa sydämiinne ja joka voi pelastaa
teidät (Jaakobin kirje 1:21 GNB).

I

hmiset eivät synny tapojensa kanssa. Syy,
miksi kutsumme näitä tavoiksi on se, että ne
ovat asioita, joita sinä toistat jatkuvasti samanlaisten
olosuhteiden vallitessa. Tavat hankitaan – ne opitaan –
joten paras tapa hankkiutua eroon niistä on uudelleen
opetella pois niistä. Jos olet vaikkapa muodostanut
tavan sanoa asioita väärällä tavalla, sinun täytyy oppia
uusi tapa sanoa ihan tietoisesti terveitä, hyväntahtoisia
ja uskontäyteisiä sanoja. Seuraavalla kerralla, kun sanot
niitä vääriä sanoja, kerro itsellesi: “Mun ei pitäisi enää
puhua näin.” Toimimalla näin laitat tarkastusmerkinnän
henkeesi.
Mikäli tapanasi on ajatella vääriä ajatuksia, sinä
voit muuttaa tämän. Kun nämä ajatukset tulevat
luoksesi, sano, “Minun ei pitäisi enää ajatella näin.”
Huomaa tässä kohtaa tärkeä toimintaperiaate: tapasi
muuttamiseksi sinun ei täydy tehdä ainoastaan
päätöstä sydämessäsi; sinun tulee antaa myös äänesi
sille. Muista, että voima sinun koko persoonasi
hallitsemiseen – henkesi, sielusi ja kehosi – on sinun
suussasi. Joten anna äänesi uskollesi, anna äänesi
päätöksillesi. Voima on kielesi varassa.
Jos sinulla on jokin väärä tapa, jonka tahdot
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muuttaa, tunnista ensin ettei tämä tapa ole hyvä.
Toiseksi, tee päätös sen lopettamisesta. Ja kolmanneksi
sano, “Minä tulen lopettamaan tämän ja lopetan sen
nyt!” Sanoessasi sen, sinä aloitat prosessin, koska usko
ilman tekoja – sitä vastaavaa toimintaa – on kuollut.
Sinun uskoasi vastaava toiminta tulee näin jatkuvasti
tarkastetuksi siinä asiassa, mitä olet kieltäytynyt
tekemästä enää, antamalla äänesi uskollesi sitä
vastaan.
Jotkut tutkijat sanovat tavan muodostuvan, kun
teet jotain asiaa toistuvasti kuusi kertaa putkeen tai
enemmän. Kuvitteleppa, vain kuusi kertaa ja sitten sinä
olet ikäänkuin syntynyt sen kanssa. Tämä tarkoittaa
sitä, että jos harjoitat sen lopettamista ja kieltäydyt siitä
kuusi kertaa, silloin tulet kehittäneeksi uuden tavan.
Tämä osoittaa siis sen edellyttävän meiltä jonkin verran
omaa vaivannäköä. Uusi tapa ei vain tipahda sinulle
jostain: sinun täytyy oppia se.

Tunnustus

Jumalan Sana vaikuttaa ja
dominoi ajatuksiani päivittäin. Se
aikaansaa minussa kykyä tehdä
oikeita asioita kaiken aikaa.
Maailma negatiivisine voimineen
ei pysty vaikuttamaan ajatuksiini,
koska elämäni on heijastusta
Kristuksen kauneudesta ja
erinomaisuudesta! Ajattelen
ainoastaan niitä asioita, jotka
tuovat Hänelle kirkkautta,
kunniaa ja ylistystä. Siunattu
olkoon Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
7:54-8:1-8
2 Aikakirja 31-32
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 2:8-20
5. Mooseksen
kirja 16

Lisäopiskelua varten:

Efesolaiskirje 4:22-24; Kolossalaiskirje 3:8-10; Filippiläiskirje
4:8-9
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Hän muotoilee Itsensä meihin
Vieritä työsi Herran haltuun [luovuta ja luota ne
täysin Hänelle; Hän aikaan saa sen, että ajatuksesi
tulevat Hänen tahtonsa mukaisiksi, ja] niin sinun
suunnitelmasi ovat vahvistetut ja ne menestyvät
(Sananlaskut 16:3 AMPC).

H

erra Jeesus on Jumalan Sana, joka on tehty
lihaksi. Täten ainut tapa vastaanottaa Hänet
sinun elämääsi, on Jumalan Sanan vastaanottaminen.
Kun Sana tulee sydämeesi, se tulee lihaksi sinussa
ja muuttaa koko elämäsi. Sinusta tulee tarkka kuva
Hänen persoonastaan. Jumala muotoilee itsensä
sinuun, antaessasi pois omat ajatuksesi vaihdossa
Hänen ajatuksiinsa. Tätä Henki selittää Paavalin kautta
Efesolaiskirjeessä 4:23 kertomalla meille, että meidän
tulee uudistua mielemme hengeltä.
Roomalaiskirje 12:2 (vapaakäännös KJ) sanoo,
“Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan
muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, niin että
osaatte arvioida, mikä on se hyvä, hyväksyttävä
ja täydellinen Jumalan tahto.” Mielesi uudistus
on muutos, jossa lakkaat pitämästä kiinni omista
mielipiteistäsi, alat ajattelemaan niin kuin Hän ja
näkemään asiat Hänen perspektiivistään. Jos sinulla on
omia mielipiteitäsi, tulet ilmaisemaan silloin niitä, ja se
ei ole sitä mitä Jumala haluaa. Kristinuskossa meidät
on kutsuttu tuomaan ilmi Häntä, Hänen ajatuksiaan,
mielipiteitään, tahtoaan ja Hänen vanhurskauttaan.
finnish

1. Pietarin kirje 2:21 sanoo, “Sillä siihen te olette
kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne,
jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen
jälkiänsä.” Isä tahtoo meidän olevan niin kuin Jeesus.
Me synnyimme samasta elämästä, luotuina Hänen
kuvakseen ja Hänen kaltaisuuteensa. Hän on Isän
julkitulo; tarkka kuva Hänen persoonastaan. Hän oli
Jumala Nazaretilaisen juutalaisen miehen kehossa.
Jos sinä ilmaiset Hänen ajatuksia, tahtoa, ideoita,
mielipiteitä ja vanhurskautta, sinä tulet olemaan Jumala
miehen tai naisen kehossa, riippumatta siitä mistä
maallisesta kansakunnasta olet kotoisin.
Tämä on se, mitä Jumala haluaa. Hän ei ainoastaan
halua, että Hänen elämänsä on sinussa, Hän haluaa
myös elää sitä. Hän ei halua olla sinussa vain
potentiaalisena mahdollisuutena, Hän haluaa olla
sinussa todellisuutena, kävelemässä, puhumassa,
siunaamassa ihmisten elämiä ja manifestoimassa
Hänen kirkkautta sinun kauttasi.

Tunnustus

Olen syntynyt uudeksi Jumalan
elämään ja luontoon. Kävelen,
puhun, ajattelen ja toimin niin
kuin Hän. Minulla on Kristuksen
mieli ja tuon julki Hänen viisautta
ja kunniaa kaikessa mitä teen.
Ajattelen korkeita ajatuksia:
ajatuksia, jotka ovat totta,
rehellisiä, oikein, puhtaita, ihania
ja hyviä. Kunnia Jumalalle!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
8:9-40
2 Aikakirja 33-34
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 2:21-32
5. Mooseksen
kirja 17

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 12:1-2; 1. Korinttolaiskirje 2:16
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Osoita Sana Todeksi
…siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot….
(Malakia 3:10).

J

umala antoi meille Sanansa, jotta me voimme
elää sen mukaisesti. Jumalan Sanalla on
kapasiteetti ja kyky viedä sinut voitokkaasti kaikkien
elämäntilanteiden läpi. Jesaja 43:2 sanoo, “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.” Sinulla on kuitenkin
vastuu osoittaa Sana todeksi, laittaa Sana toimimaan
elämässäsi.
Liian monet kristityt menevät elämän läpi
kamppaillen ja kärsien, kun heidän pitäisi elää
yliluonnollisissa siunauksissa, jotka on tehty meidän
saatavillemme Kristuksessa Jeesuksessa. Näin siksi,
koska he ovat tietämättömiä tai sitten he eivät vain
ole laittaneet Sanaa toimintaan. Kuullessaan kristitystä,
joka oli niin sairas ennen kuin hän kuoli, jotkut
voisivat sanoa, “No, sairaus tulee kaikille.” Ei, se ei ole
totta! Hoosea 4:6 sanoo, “Kansani tuhoutuu tiedon
puutteeseen…” (vapaakäännös KJ). Tietämättömyys
koituu monien turmioksi.
Joko me olemme kristittyjä totuudessa tai sitten
me emme ole. Joko uskomme toimii tai sitten se ei
toimi. Jos se ei toimi, mitä me teemme sen kanssa?
Jos se toimii (ja kiitos Jumalalle, että se toimii), sitten
jatketaan sen “toiminnassa pitämistä.” Sinun täytyy
finnish

osoittaa Jumalan Sana todeksi omassa elämässäsi. Tällä
tavalla sinä et voi tulla petetyksi elämässäsi, etkä eksyä
pois kurssiltasi. Sinun täytyy tietää itseäsi varten, että
Kristuksen evankeliumi, johon sinä uskot, on totta.
Jumala ei pelkää tulla laitetuksi kohdevaloon.
Uskalla ottaa Hänet, Hänen Sanansa mukaisesti. Hän
sanoo Malakia 3:10, “…siten koetelkaa minua, sanoo
Herra Sebaot….” Monet ihmiset eivät ymmärrä, että
heidän siunaukset eivät ole Jumalan käsissä, vaan ne
ovat heidän omissa käsissään, koska Jeesus teki jo
kaiken tarvittavan, jotta sinä voisit olla super runsaasti
siunattu. Esimerkkinä tästä, koko maailma on pelastettu
Jeesuksen kautta, koska Hän kuoli kaikkien puolesta.
Mutta vain ne, jotka kuulevat siitä, uskovat sen,
hyväksyvät ja tunnustavat Hänen Herruuteensa, saavat
osakseen pelastuksen.
Jos kuulet Sanan, mutta et toimi sen mukaisesti,
se ei tule toimimaan, ei vaikka se kuinka inspiroisi
sinua. Sinun on otettava seuraava välttämätön askel
sen mukaiseen toimintaan, jotta se tuottaisi tuloksia
elämässäsi. Tällä tavalla sinä osoitat Sanan todeksi.

Rukous

Rakas Isä, kiitos Sanasi voimasta
ja sen kyvystä viedä minut
elämän läpi voitokkaasti. Minä
olen Jumalan Sanan tekijä.
Kun katson Sanaan, siirryn
todellisuuteen, jossa näen
kuvia ja visioita kirkkaudesta,
menestyksestä, erinomaisuudesta
ja suurenmoisuudesta, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
9:1-31
2 Aikakirja 35-36
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 2:33-40
5. Mooseksen
kirja 18

Lisäopiskelua varten:
Jaakobin kirje 1:22-25; 2. Korinttolaiskirje 3:18
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Käytä Sitä Mitä Sinulla On

Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille
iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen
Pojassansa (1. Johanneksen kirje 5:11).

J

otkut kristityt ovat löytäneet itsensä tänään
ongelmien keskeltä vain siksi, koska he eivät
käytä sitä mitä heillä on. Se on kuin lintu, jolla on kyky
lentää, mutta silti se onnistuu jäämään ansaan kissan
suuhun. Tämän ei pitäisi olla näin. Kissa voi pyydystää
linnun ainoastaan silloin, jos lintu ei käytä siipiään.
Meidän upeassa, ihmeellisessä uskon vaelluksessamme
Jumala odottaa meidän kulkevan jatkuvassa voitossa ja
menestyksessä. Ja kaikki mitä siihen vaaditaan on se,
että sinä käytät sitä mitä sinulla on.
“No, mitä minulla sitten on?” saatat kysyä.
Jos olet uudestisyntynyt, sinulla on ikuinen elämä
sinussa. Jeesus sanoi, “…joka uskoo minuun, sillä on
iankaikkinen elämä” (Johannes 6:47). Ikuinen elämä
on Jumala-elämä, joka on katoamaton, ja sitä ei voi
saastuttaa tai pilata sairaudet, taudit, epäonnistumiset,
kuolema tai paholainen. Käytä tätä elämää sinussa
torjumaan migreeniä, päänsärkyä, diabeetestä tai
syöpää, jotka saattavat yrittää löytää asuinpaikkaa
sinun kehostasi. Julista, “Kieltäydyn majoittamasta
minkäänlaisia sairauksia, tauteja tai kipuja kehossani,
koska minussa on Jumalan iankaikkinen elämä!”
Toinen asia mitä sinulla on, on Herran vanhurskaus.
Filippiläiskirje 3:9 sanoo, “ja minun havaittaisiin olevan
hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä,
joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon
finnish

kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta
uskon perusteella;” Kun paholainen yrittää heikentää
sinun uskoasi tekemällä oloasi epä-vanhurskaaksi, sinun
täytyy käyttää sitä mitä sinulla on ja sanoa hänelle:
“Vihollinen hiljaa! Minä olen Jumalan vanhurskaus
Kristuksessa Jeesuksessa! Mene pois Jeesuksen
Nimessä!”
Jos hän koittaa saada sinut tuntemaan, että sinulla
on vaikeuksia rakastaa toisia, julista, “Jumalan rakkaus
on vuodatettu sydämeeni Pyhän Hengen kautta,
joka on minulle annettu” (Roomalaiskirje 5:5). Tämä
tarkoittaa rakkauden olevan sinun hengessäsi. Sinä olet
Jumalan rakkauden manifestaatio. Rakkaus säteilee
sinun lävitsesi. Ajattele tällä tavalla itsestäsi ja puhu ja
elä sen mukaisesti.
Se on niin tärkeää, että tiedät mitä sinulla on
Kristuksessa, ja ainut tapa tietää se on Jumalan Sanan
kautta. Opi lisää siitä mitä sinulla on, mutta älä lopeta
siihen; tunnusta sitä mitä sinulla on Kristuksessa. Näin
käytät sitä mikä kuuluu sinulle.

Rukous

Rakas Isä, kiitos sinun elämäsi
ja luontosi talletuksesta
minuun. Kuljen rohkeudessa ja
itsevarmuudessa, tietäen ettei
tämä katoamaton elämä minussa
voi tulla saastutetuksi sairauksien,
tautien, epäonnistumisten,
kuoleman tai paholaisen kautta.
Olen sinun silmissäsi syytöksien
ulottumattomissa ja sinusta
erottamattomissa oleva, koska
sinä rakastat minua ja olet tehnyt
minusta sinun vanhurskautesi,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
9:32-43
Esra 1-3
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 2:41-52
5. Mooseksen
kirja 19

Lisäopiskelua varten:

1. Korinttolaiskirje 2:12-13; 1. Korinttolaiskirje 3:21-23; 1.
Johanneksen 4:4
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Sinussa On Hyviä Asioita
Ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka
on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän
tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on
(Kirje Filemonille 1:6).

O

llaksesi tehokas uskosi demonstroimisessa,
sinun täytyy tunnustaa jokaisen hyvän asian
olemassaoloa sinussa. Sinussa ei ole pahoja asioita. Jotkut
ihmiset eivät tiedä tätä, joten he ovat aina etsimässä
jotain, mikä on huonosti heissä. He lannistavat aina
itsensä keskittymällä heidän omaan kyvyttömyyteensä,
rajallisuuteensa ja turhautuneisuuteensa. Tämä ei
ole oikein! Sinussa on hyviä asioita ja sinun täytyy
tunnustaa niitä.
Ollessasi Jumalan lapsi, Jumalan elämä on todella
sinussa. “Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi,
kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän
salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo”
(Kolossalaiskirje 1:27). Kristus sinussa, Hän asuu sinun
sydämessäsi. Tunnista se. Tunnusta, että suurempi on
Hän, joka on sinussa, kuin hän, joka on maailmassa.
Tämä tarkoittaa, että sinä et ole tavallinen henkilö.
Sinulla on Jumalan kyvykkyys ja Hengen erinomaisuus
sinussa. Sinä hallitset tässä elämässä, koska Jumalan
vanhurskaus on sinussa. Sinä olet erityinen!
Miksi se on sitten niin tärkeää tunnustaa näitä
finnish

sinussa olevia hyviä asioita Kristuksessa Jeesuksessa?
Sen takia koska, jos et tiedä niistä tai tunnista niitä, ne
eivät tule koskaan toimimaan. Raamattu sanoo, “Ei ole
heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä:
kaikki maan perustukset horjuvat. Minä sanon: Te
olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;
kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja
kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa” (Psalmi
82:5-7).
Yllä oleva jae viittaa osaan Jumalan ihmisistä, ja siinä
sanotaan heidän elävän kurjasti ja kuolevan niin kuin
tavalliset ihmiset kuolevat, vaikka he ovatkin jumalia ja
Korkeimman lapsia, koska he ovat ymmärtämättömiä.
He eivät ole koskaan tulleet tunnistamaan sitä, keitä he
ovat, mitä heillä on, heidän kykyjään ja potentiaaliaan
Kristuksessa Jeesuksessa; tämä on tehnyt heidän
uskonsa tehottomaksi.

Tunnustus

Meditoidessani Jumalan Sanaa
henkeni tulee ohjelmoiduksi
elämään ehdottomassa
herruudessa, menestyksessä ja
yliluonnollisissa siunauksissa.
Olen siunattu ja saanut suuren
suosion. Ihana maa on tullut
osakseni. Minulle on annettu
kaunis perintö. Kaikki mikä
kuuluu minulle on loistokasta ja
ihmeellistä. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
10:1-23
Esra 4-6
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 3:1-11
5. Mooseksen
kirja 20

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 2:10; Psalmi 139:14-16
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Voittajina Elämässä
Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia
koettelemuksia, joihin joudutte (Jaakobin kirje 1:2).

K

un kasvat kristityn vaelluksellasi, sinä tulet
väistämättömästi käymään läpi uskon
taisteluita; se on pakollista jokaiselle. Raamattu
kutsuu sitä hyväksi taisteluksi, koska sinulla on
takuu siitä, että tulet aina voittamaan. Jotkut ihmiset
näkevät uskon taistelun erilailla, he näkevät haasteet
ylitsepääsemättöminä vaikeuksina. Joka kerta kun
jotain tapahtuu, he alkavat itkemään ja säälimään
itseään. Jos nämä ihmiset vain tietäisivät, kuinka paljon
paholainen tykkää nähdä heidät itkemässä ja nauttii
tästä heidän turhautumisestaan, he eivät antaisi hänellä
tämmöistä luksusta.
Sinun tulee kristittynä ymmärtää, että Kristus
elää sinussa. Se tekee sinusta voittajan elämässäsi.
Raamattu sanoo, “Sillä Hän, joka teissä on, on
suurempi kuin se, joka on maailmassa” (1. Johannes
4:4). Tämä on nykyhetken todellisuus. Roomalaiskirje
8:35-37 sanoo, “Kuka voi meidät erottaa Kristuksen
rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai
nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niinkuin
kirjoitettu on: ‘Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken
päivää; meitä pidetään teuraslampaina’. Mutta näissä
kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa,
joka meitä on rakastanut.”
finnish

Sinä olet voittamaton; näe haasteet sinun
ponnahduslautanasi seuraavalle kirkkauden tasolle.
2. Korinttolaiskirje 4:16-18 sanoo, “Sentähden me
emme lannistu; vaan vaikka ulkoinen ihmisemme
menehtyykin, niin sisäinen kuitenkin päivä päivältä
uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt
ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja
määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille,
jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä;
sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät
iankaikkisia.” Se tilanteesi, ei sen väliä miten hirveältä
tai turhauttavalta se nyt näyttää, on kevyt ahdistus. Näin
Sana kuvailee sen ja näin myös sinun tulee nähdä se
ja suhtautua siihen.
Opi miten voit nauraa oman tiesi elämässäsi
eteenpäin! Ei väliä mitä olet käymässä läpi, iloitse,
koska kyseessä on kevyt ahdistus, joka tulee varmasti
tuottamaan paljon suuremman ja iankaikkisen
kirkkauden paljouden. Se on sinun perintöosasi: olla
aina ja joka tilanteessa voitokkaana. Halleluja!

Tunnustus

Kieltäydyn katselemasta nykyisiä
olosuhteita elämän ulkopuolelta
käsin. Minun fokukseni on
iankaikkisessa. Katseeni on
hengellisissä. Annan huomioni
todelliseen, en varjoille. Katson
minussa sinne, missä Jumala elää,
ja näen näin näkymättömän, joka
on iankaikkinen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
10:24-48
Esra 7-8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 3:12-22
5. Mooseksen
kirja 21

Lisäopiskelua varten:
Psalmi 1:1-3; 1. kirje Timoteukselle 6:12
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Laita Hänen Valo Päälle
Nouse, loista kirkkaana, sillä sinun valosi saapuu ja
Herran kirkkaus nousee sinun yllesi
(Jesaja 60:1 vapaakäännös KJ).

J

umalan Sana on Jumalan valo. Laita Jumalan
valot päälle ja tulet näkemään näkymättömän,
tulet näkemään hengen maailman todellisuuden.
Yhtäkkiä tulet huomaamaan kaiken sen, minkä luulit
olevan kadoksissa, olevankin tallessa. Tulet tajuamaan,
että sinullahan on oikeastaan yltäkylläisesti kaikkea
sitä, mitä luulit sinulta puuttuvan. Napsauttaessasi
Jumalan valon päälle, älä enää koskaan sammuta sitä.
Miksi? Sinut on kutsuttu kulkemaan tässä valossa:
Hänen vanhurskauden, Hänen lunastuksen, Hänen
oikeutuksen, Hänen viisauden ja Hänen vaurauden
valossa. Sinun tulee kulkea uuden luomuksen
valossa.
Joskus opiskellessasi tai kuunnellessasi Jumalan
Sanaa, voit tuntea lähteväsi pois tästä maailmasta.
Tämän mailman asiat: kivut, pimeys, pettymykset ja
elämän kriisit tuntuvat ikäänkuin vain häipyvän pois.
Älä ajattele tämän olevan vain kangastusta: sinut on
kuljetettu Pyhän Hengen toimesta todellisen elämän
ulottuvuuteen. Älä sano, “No, minä jo luulin olevani
taivaassa, kun kuuntelin Sanaa seurakunnassa,
mutta nyt olen taas takaisin todellisuudessa.”
finnish

Todellisuuteen takaisin paluu tässä yhteydessä
tarkoittaisi paluuta takaisin pimeyteen. Pidä kiinni siitä
mitä olet vastaanottanut. Sano, “Se kirkkaus, jonka näin
seurakunnan kokouksen aikana, on todellista. Pidän
siitä kiinni.” Kunnia Jumalalle!
Haluatko nähdä kuka sinä todella olet ja mitä
sinulla todella on? Laita Jumalan valot päälle. On
paljon mitä et tule koskaan näkemään, jos käytät vain
auringon valoa tai sähkövaloa. Jumalan valo – tosi
valo – näyttää sinulle sinun olevan jumalallisessa
terveydessä. Se näyttää sinun olevan keskellä Jumalan
tahtoa ja kaiken olevan hyvin. Et ole enää valittaja,
koska näet itsesi siten kuin Jumala näkee sinut: Jumalan
perillisenä ja Kristuksen kanssaperillisenä!

Tunnustus

Jumalan Sana on lamppu,
joka valaisee askeleeni, ja valo
elämäni polulla. Nähdessäni
Sanan valolla, näen itseni
kuninkaallisena, joka olen:
voittoisa, menestyksekäs, terve
ja viisas. Ja minä kuljen tämän
totuuden valossa.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
11:1-18
Esra 9-10
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 3:23-38
5. Mooseksen
kirja 22

Lisäopiskelua varten:
2. Korinttolaiskirje 4:6; Johannes 8:12
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Hänen Sanansa Tehokkuus
Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja
terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka
(Heprealaiskirje 4:12).

A

vausjakeemme kuvailee Jumalan Sanan
tehokkuutta. Jumalan Sana on aktiivinen,
toimiva, energisoiva ja tehokas. Joku voi kuitenkin
tulkita Sanan olevan tehoton hänen omassa
elämässään epäuskon ja vastauksien puutteen vuoksi.
Esimerkkinä tästä, Jeesus torui fariseuksia Sanan
tyhjäksi ja tehottomaksi tekemisestä heidän omilla
perinnäissäännöillään (Markus 7:13).
Monet tänä päivänä saavat Sanan voiman
oikosulkuun omassa itsessään, koska he eivät tiedä
miten reagoida Sanaan ja miten saada se toimimaan
tehokkaasti heidän elämissään. Jumala antoi meille
Hänen Sanansa, jotta me voimme vastata siihen sen
mukaisesti. Hän tahtoo meidän uskovan ja elävän
Hänen Sanassaan. Sinun vastauksesi Sanaan on uskosi
puhuminen, perustuen Jumalan Sanaan, jonka olet
uskonut ja vastaanottanut henkeesi. Heprealaiskirje
13:5-6 sanoo, “Hän itse on sanonut…niin että me
turvallisin mielin sanomme….”
Ehkä sinulla on terveydentilassasi jotain, jonka
toivoisit muuttuvan; mitä Jumala on sanonut siitä Hänen
Sanassaan? Roomalaiskirje 8:11 sanoo, “Jos nyt hänen
Henkensä, joka herätti Jeesuksen kuolleista asuu
teissä, niin Hän joka herätti Kristuksen kuolleista, on
myös antava elämän teidän kuolevaisille kehoillenne
Hänen Henkensä kautta, joka asuu teissä” (NKJV).
Vastaa Sanaa julistaen rohkeasti: “Minun kehoni
on elävöitetty Jumalan Hengen toimesta, joka asuu
finnish

minussa. Siksi kieltäydyn majoittamasta sairauksia
kehossani. Olen läpikotaisin elävöitetty Pyhän Hengen
toimesta.”
Ehkäpä olet käynyt läpi taloudellisia vaikeuksia.
Jumala on sanonut, että Hän on “...voimallinen
antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa,
että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi,
voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää”
(2. Korinttolaiskirje 9:8). Sinun vastauksesi tulisi näin
ollen olla, “Olen taloudellisesti uppoamaton, koska
Jumalan armo tekee työtään minussa taloudellisen
yltäkylläisyyteni hyväksi. Minulla on enemmän
kuin tarpeeksi. Minulla on viisautta taloudelliseen
älykkyyteen ja varallisuuden moninkertaistamiseen.”
Mitä hyvänsä ahdinkoa oletkaan sitten parhaillaan
käymässä läpi, sinun turvasi pitäisi olla ainoastaan
Jumalan Sanassa. Jumalan Sana on uskollinen ja tosi! Etsi
kirjoituksista tietoa tai ohjeita, jotka ovat sovellettavissa
sinun tilanteeseesi ja laita ne käytäntöön; tulet varmasti
saamaan todistuksen. Jumalan Sana on luotettava;
luota siihen ja käytä sitä!

Rukous

Uskon Sana, joka muuttaa
asioita, on minun sydämelläni
ja suussani. Se on terävämpi
kuin mikään kaksi-teräinen
miekka. Siksi elämäntilanteet ja
olosuhteet mukautuvat Jumalan
minulle varaaman suunnitelman
mukaisesti. Menestykseni on
takuuvarma ja pysäyttämätön,
koska elän Sanassa. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
11:19-30
Nehemia 1-3
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 4:1-13
5. Mooseksen
kirja 23

Lisäopiskelua varten:
Hebrealaiskirje 4:12; Jesaja 50:10-11
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Elä Yliluonnollisesti
Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti
täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa,
Kristuksessa Jeesuksessa (Filippiläiskirje 4:19).

K

un Herra Jeesus kulki maan päällä, Hän eli
yliluonnollisissa ulottuvuuksissa. Hän eli
ilman puutetta tai tarvetta ja hallitsi aina tilanteita ja
olosuhteita. Esimerkiksi silloin, kun Hän ruokki 5000
ihmistä viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Hän otti leivät
ja kalat ja siunasi ne (Matteus 14:17-20). Kreikaksi sana
“siunasi” eli “eulogeō” tarkoittaa, että Hän kutsui esiin
menestymisen kyvyn leivissä ja kaloissa; se oli voiman
kutsumista leipien ja kalojen lisääntymiseen.
Kristittyinä meidän tulee seurata Herramme
esimerkkiä ja elää tässä maailmassa yliluonnollisissa
ulottuvuuksissa. Apostoli Paavali sanoo avausjakeessa,
“...minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä
kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa
Jeesuksessa.” Huomasit varmaan, että hän ei sanonut,
“Meidän Jumalamme tulee täyttämään kaikki meidän
tarpeemme.” Sen sijaan hän sanoi, “Minun Jumalani on
täyttävä kaikki teidän tarpeenne.” Hän ei sisällyttänyt
siihen itseään. Miksi? Hän puhui hengellisessä mielessä
pienille lapsille tai aistien varassa eläville uskoville.
Kun hän puhui itsestään aikaisemmin saman luvun
kolmannessatoista jakeessa, hän sanoi, “Minä voin
tehdä kaiken Kristuksessa, joka minua vahvistaa”
(vapaakäännös KJ). Hän ei sanonut “me voimme”,
vaan hän sanoi “minä voin tehdä kaiken...”; hän ei
tuntenut minkäänlaista puutetta tai tarvetta. Mikä
finnish

mentaliteetti!
Sinä saatat olla vaikkapa seurakunnan pastori, ja
voit löytää itsesi tilanteesta, jossa katsot ihmisiin, koska
tarvitset rahaa joihinkin Jumalan huoneen hankkeisiin;
ala ajatella toisin. Mikä ikinä se tarve sitten onkaan,
ota erilainen ajattelutapa. Ymmärrä, että Jeesuksen
Kristuksen seurakunta on ennen kaikkea hengellinen,
yliluonnollinen ruumis. Siitä syystä, mikä hyvänsä se
tarve sitten onkaan, se on täytettävä yliluonnollisella
tavalla.
Sillä ei ole väliä, kuinka paljon keräät kolehtia;
sinä voit tehdä mitä Jeesus teki! Meillä on valta kutsua
Jumalan Henkeä uhrilahjoihin; kaikkeen, mitä on
tuotu Jumalan huoneeseen Jumalan käyttöön. Sano,
“Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä, kutsun näihin
uhrilahjoihin voimaa lisääntyä; käsken teidän lisääntyä
Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä niitä asioita
varten, joita meidän on tehtävä. Te tulette olemaan
enemmän kuin tarpeeksi Jeesuksen Nimessä.”
Sama asia koskee sinua yksilönä; opi kutsumaan
lisääntymisen siunauksia talouteesi, ja sinä tulet
hämmästymään sitä seuraavista yliluonnollisista
tuloksista.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, kiitos että
rikastutat elämääni kallisarvoisella
Sanallasi ja annat minulle kyvyn
täyttää tarpeeni yliluonnollisesti ja
olla täysin riippumaton ihmisistä
ja olosuhteista. Minä koen
yliluonnollista kasvua kaikilla
elämäni osa-alueilla, kun laitan
sinun Sanasi töihin, Jeesuksen
Nimessä, Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
12
Nehemia 4-6
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 4:14-32
5. Mooseksen
kirja 24

Lisäopiskelua varten:
Filippiläiskirje 4:11-13; Psalmi 23:1-6
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Niin Todellinen Rakkaus
Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille
antanut, että meitä kutsutaan Jumalan pojiksi. Sen
tähden maailma ei tunne meitä, sillä se ei tunne
häntä (1. Johanneksen kirje 3:1 vapaakäännös KJ).

T

uhlaajapoika vertaus Luukkaan evankeliumissa
15:11-32 paljastaa meille Isän ehdottoman ja
pettämättömän rakkauden meitä kohtaan: niin todellisen
rakkauden, niin intensiivisen ja hämmästyttävän. Tässä
tarinassa, elettyään ensin riehakasta ja tuhlailevaa
elämää, tuhlaajapoika meni lopulta itseensä ja päätti
palata takaisin isänsä luo (Luukas 15:17-18).
Isä näki jo kaukaa hänen palaavan takaisin,
hän juoksi pojan luo ja syleili häntä. Poika sanoi
ensimmäisenä isälleen, “Anna minulle anteeksi,” ja isä
antoi anteeksi! Tämä kertoo meille meidän taivaallisen
Isämme rakkauden luonteesta meitä kohtaan. Silloin
kun sinä kadut, Hän antaa heti sinulle anteeksi, koska
Hän on armollinen, rakastava ja ystävällinen.
Kun totuudesta eksynyt uskovainen palaa takaisin
Jumalan luo, Hän ottaa hänet riemuiten vastaan ja
asettaa hänet jälleen oikealle polulle. Hän ei ole
koskaan vihainen Hänen lapsilleen. Hän rakastaa meitä
ehdottomasti. Hän on tuhlaillut Hänen rakkautensa
meihin. Tästä luimme avausjakeessamme. Hän on
hyväksynyt meidät Hänen rakkaina lapsinaan. Me
finnish

olemme Jumalan poikia NYT! Isä rakastaa sinua aivan
yhtä paljon kuin Hän rakastaa Jeesusta.
Sinä olet turvassa Isän rakkaudessa, ota hyöty irti
Hänen iankaikkisesta rakkaudestaan sinua kohtaan.
Hän rakastaa sinua niin kuin sinä olisit ainut ihminen
täällä maan päällä! Raamattu sanoo, “Siinä on rakkaus
- ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä,
että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän
syntiemme sovitukseksi” (1. Johannes 4:10). Jumala
demonstroi Hänen rajatonta rakkauttaan meitä
kohtaan, meidän vielä ollessa syntisiä. Usko tähän
rakkauteen, sillä se on rajoittamaton, turmeltumaton
ja teeskentelemätön.

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua sinun
rakkaudesta ja hyvyydestä, sekä
sinun kauneudestasi elämässäni.
Kiitän sinua siitä, että olet
siunannut minua kaikella
mahdollisella ja aikaansaanut
sen, että elämäni kukoistaa
ylenmäärin. Olen turvassa sinun
rakkaudessasi ja iloitsen sinun
syleilysi lämmössä ja loistossa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
13:1-12
Nehemia 7-8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 4:33-44
5. Mooseksen
kirja 25

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 5:8; 1. Johannes 4:18
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Sinä Elät Hänessä
Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut
levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista
teoistansa (Heprealaiskirje 4:10).

K

un uudestisynnyit, sinä synnyit ympäristöön,
jota kutsutaan Kristukseksi; sinä elät Hänessä.
Raamattu sanoo, “...jos joku on Kristuksessa....” (2.
Korinttolaiskirje 5:17). Kristus on paikka, mutta Hän
on myös persoona. Hän on sinun kotisi. Hänessä sinä
olet levossa ja rauhassa! Sinä olet turvassa, suojassa
ja täytettynä; ilosi ja tyydytyksesi on ylitsevuotavaa.
Mikä paikka olla!
Efesolaiskirje 2:6 kertoo meille, että Jumala
on asettanut meidät taivaallisiin, “Kristuksessa”;
tämä on sinun ympäristösi; kirkkauden ympäristö.
Siitä tulee mieleeni Israelilaisten kertomus, kun he
vaelsivat erämaassa neljäkymmentä vuotta. Kuumuus
ei polttanut heitä päivällä, eivätkä he jäätyneet
kuoliaaksi yön purevassa kylmyydessä, koska he
olivat kirkkauden pilvessä. 2. Mooseksen kirja 13:2122 sanoo, “Herra kulki heidän edellänsä, päivällä
pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja
yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa,
niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä.
Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas
yöllä kansan edestä.”
finnish

Pyhä Henki teki tämän mahdolliseksi heille, ja Hän
tekee saman meille tänä päivänä. Kun uudestisynnyit,
sinä synnyit Jumalan hengellisiin pilviin; sinut upotettiin
Kristukseen; siinä sinä elät nyt. Elämäsi on kätkettynä
Kristuksen kanssa Jumalassa (Kolossalaiskirje 3:3).
Kristus on sinun turvasi, suojasi ja linnasi. Sillä ei ole
mitään väliä kuka tai mikä saattaa tulla sinua vastaan,
kieltäydy pelkäämästä. Sinä istut Korkeimman suojassa,
salaisessa paikassa, missä sinä olet koskematon. Mitään
pahaa ei voi tapahtua sinulle!
Psalmi 91:7 sanoo, “Vaikka tuhat kaatuisi sinun
sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei
se sinuun satu.” Sinä olet jumalallisesti suojeltu ja
varjeltu vaikeuksilta, tappiolta, epäonnistumiselta ja
kuolemalta, koska sinä olet Hänessä. “Älä pelkää yön
kauhuja, älä päivällä lentävää nuolta” (Psalmi 91:5
vapaakäännös KJ).

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua siitä,
että olet tuonut minut
kirkkauden ja menestyksen
ympäristöön Kristuksessa! Minä
olen kotona Hänessä, Hän on
minun viisauteni, kirkkauteni,
vanhurskauteni ja voimani!
Hän on minun elämäni; kaikki
kaikessa! Hänessä minä elän,
liikun ja olen. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
13:13-52
Nehemia 9-10
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 5:1-11
5. Mooseksen
kirja 26

Lisäopiskelua varten:

1. Korinttolaiskirje 1:30; Apostolien teot 17:28;
Kolossalaiskirje 1:26-27

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

torstai

29
Ole Innostunut Tekemään
Enemmän
Lähetä meidät kaikkeen maailmaan kertomaan
sinun pelastavasta voimastasi ja ikuisesta
suunnitelmastasi koko ihmiskunnalle
(Psalmi 67:2 TLB).

J

ohanneksen ilmestyksessä 22:7 Mestari sanoo,
“Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka
ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!”
Sitten Matteuksen evankeliumissa 28:19-20 Hän
kehoittaa, “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään
kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti.” Tämä selittää sen, miksi me ollaan aina
innostuneita tekemään enemmän Jeesuksen Kristuksen
evankeliumin puolesta ja sen mukaisesti. Hän tulee pian
takaisin, ja Hän on valtuuttanut meidät evankelioimaan
maailman ennen kuin Hän palaa takaisin.
Hän sanoi Luukkaan evankeliumissa 19:13, “...
Käyttäkää näitä parhaanne mukaan, kunnes minä
palaan” (1992); se tarkoittaa, että sinun tulee jatkaa
työskentelyä; jatkaa saarnaamista; jatkaa miesten
ja naisten johdattamista vanhurskauteen. Meidän
hengessämme on hätä, palava into jakaa sanomaa
Hänen rakkaudestaan ympäri maailmaa. Me olemme
Hänen vanhurskautensa lähettejä, Hänen valonsa tässä
pimeässä maailmassa. Jesaja 60:2 sanoo, “Sillä katso,
finnish

pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun
ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen
kunniansa.”
Nyt enemmän kuin koskaan, meidän on
ymmärrettävä asemamme maailman valona ja
vietävä evankeliumin valo miehille ja naisille kaikkeen
maailmaan. Meillä ei ole varaa olla heikkoja, haaleita
tai hiljaisia. Meidän on ylläpidettävä hehkua, paloa ja
intohimoa, joita tämä aika edellyttää. Me olemme tämän
evankeliumin edustajia; on meidän velvollisuutemme
julistaa se Hengen tietoisuudessa ja voimassa—
todistukseksi kaikille kansoille (Matteus 24:14).
Muista, että evankeliumi on Jumalan pelastava
voima; siinä paljastuu Hänen ikiaikainen suunnitelmansa
ihmiskunnalle. Sitä varten kannattaa elää ja olla valmis
jopa kuolemaan.

Rukous

Rakas Isä, minä julistan, että
valtava pelastuksen sato
kirjataan tänään evankeliumin
saarnaamisen ja julistuksen
kautta ympäri maailman. Minä
murran ilmavallan hallitsijan
voiman; ja irtisanon hänen
otteensa miesten ja naisten
elämässä minun maailmassani,
ja myös muilla alueilla, joissa
ei vielä tunneta sinua. Minä
rukoilen, että enkelien toiminnan
aktiivisuus lisääntyy ohjaamaan
heitä pelastukseen, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
14
Nehemia 11-13
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 5:12-26
5. Mooseksen
kirja 27

Lisäopiskelua varten:
Matteus 24:14; Markus 16:15-16
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Hän Auttaa Sinua Elämään
Uskon Elämää
Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen;
sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa,
että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä
etsivät (Heprealaiskirje 11:6).

U

skonnollinen kristikunta opettaa, että sinun
täytyy kamppailla miellyttääksesi Jumalaa,
kun kuljet Hänen kanssaan. Totuus on kuitenkin se, että
sinun ei tarvitse ponnistella miellyttääksesi Jumalaa,
koska Pyhä Henki auttaa sinua elämään uskon elämää,
joka miellyttää Häntä. Kun ihmiset kamppailevat, mutta
eivät silti näytä edistyvän merkittävästi, sinä voit kertoa
heille, että heillä ei näytä olevan juurikaan yhteyttä
Pyhän Hengen kanssa. Todellisella ystävyyssuhteella
Pyhän Hengen kanssa on merkitystä.
1. Mooseksen kirja 5:24, “Ja kun Eenok oli
vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut,
sillä Jumala oli ottanut hänet pois.” Se, että Eenok
“vaelsi Jumalan yhteydessä”, ei tarkoita, että hän teki
aina vain jotain rentoja kävelyretkiä Jumalan kanssa.
Se tarkoittaa sitä, että hän oli jatkuvasti yhteydessä
Jumalaan tai keskusteli Hänen kanssaan. Heprealaiskirje
11:5 valaisee lisää siitä, kuinka Eenok vaelsi yhteydessä
Jumalaan; se oli uskon kautta: “Uskon kautta otettiin
Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ‘eikä häntä enää
ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois’. Sillä ennen
poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän
oli otollinen Jumalalle.”
finnish

Me luemme avausjakeestamme, että ilman uskoa
on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Kulkeminen
Hengen kanssa tapahtuu uskon kautta. Sinä et näe
Häntä fyysisillä silmilläsi, mutta sinä tiedät, että Hän
on todellinen. Sinä olet vuorovaikutuksessa Hänen
kanssaan, kuten persoonan kanssa ollaan. Sinä olet
tietoinen siitä, että Hän elää sinussa ja suorittaa
palveluvirkaansa sinussa ja sinun kauttasi. Kun kuljet
Hänen yhteydessään, Hän tekee sinusta viisaan. Hän
saa aikaan erinomaisuutta sinussa ja sinun kauttasi;
sinulla tulee olemaan kaunis ja antoisa elämä.
Pyhän Hengen kanssa sinä et voi koskaan olla
tappiolla tai alakynnessä. Hän on Jumalan kirkkaus;
Hän saa aikaan sen, että sinä kuljet herruudessa
yli paholaisen, sairauden, tautien, raihnaisuuden
ja kuoleman. Hänen läsnäolonsa sinun elämässäsi
tekee sinusta lyömättömän. Kulje yhteydessä Hänen
kanssaan, silloin elämässäsi tulee olemaan kirkkautta,
voittoa, menestystä, huippuosaamista ja siunauksia
aina loppuun saakka!

Rukous

Rakas Isä, kiitän iankaikkisesta
rakkaudestasi minua kohtaan!
Kiitos kirkkaudestasi minun
elämässäni, ja kiitos että avaat
hengelliset silmäni sinun
viisauteesi, jotta minä voin
kulkea täydellisessä tahdossasi.
Minä ylistän sinua tänään, olen
iloinen siitä, että sinä ohjaat
minua kaikessa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
15:1-21
Ester 1-4
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 5:27-39
5. Mooseksen
kirja 28

Lisäopiskelua varten:

1. Johanneksen kirje 1:3; 1. Korinttolaiskirje 1:9;
Roomalaiskirje 5:1-2
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PELASTUSRUKOUS
Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän
Päivän Sanan kautta. Suosittelemme sinulle, että teet
Jeesuksesta Kristuksesta elämäsi Herran rukoilemalla
ääneen:
“Rakas Herra Jumala, tulen luoksesi Jeesuksen
Kristuksen Nimessä. Sanasi sanoo, että “jokainen,
joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu” (Ap.t.
2:21).
Rakas Herra Jeesus, tule sydämeeni. Anna kaikki
syntini anteeksi. Pese minut puhtaaksi. Vapauta
minut. Täytä minut Pyhällä Hengellä. Jeesus,
kiitos että kuolit puolestani. Uskon, että nousit ylös
kuolleista. Tunnustan suullani, että Jeesus sinä olet
minun elämäni Herra ja uskon sydämessäni Jumalan
herättäneen Jeesus sinut kuolleista(Room.10:9).
Julistan, että olen nyt pelastunut; olen uudestisyntynyt;
olen Jumalan lapsi; olen saanut kaiken anteeksi ja
matkalla taivaaseen. Tästä eteenpäin kuljen tietoisena
uudesta elämästäni Kristuksessa ja kasvan jatkuvasti
Jumalan tuntemisessa. Aamen.”

Onnittelut! Olet nyt Jumalan lapsi. Saadaksesi lisää
tietoa siitä kuinka voit kasvaa uskossasi kristittynä,
voit ottaa meihin yhteyttä:

united kingdom:		

+44 (0)1708 556 604
nigeria:

+234 812 340 6547
+234 812 340 6791

canada:

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

south africa:		

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

+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111
+1-281-759-6218
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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