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Johdanto

E

läköön! Suosittu Päivän Sana, Rapsodia Todellisuuksista,
on nyt saatavissa 837 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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Vakuuttaminen aktivoi Sanan
voiman

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

P

elastuksen asiassa on kaksi eri osaa: juridinen
ja elämää synnyttävä. Elämää synnyttävä puoli
pelastuksessa aktivoituu sinun tunnustuksesi kautta;
se toimii ainoastaan, kun puet sen sanoiksesi; kun
puolestaan juridinen puoli edellyttää asian tietoista
hyväksymistä.
Roomalaiskirjeessä 10:9, näemme tunnustamisen
eli vakuuttamisen periaatteen todellakin pelastuksen
perustana. Siinä sanotaan: ”…jos sinä tunnustat
(julistan, lausut, vakuutat) suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista
herättänyt, niin sinä pelastut.” Pelastus todentuu
ainoastaan siinä tapauksessa, että sinä tunnustat Herran
Jeesuksen Kristuksen herruutta. Herra Jeesus sanoi (Matt
12:37): ”…sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja
sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.” Kun tunnustat,
vakuutat eli julistat Jeesuksen Kristuksen herruutta,
sinut siirretään pimeyden valtakunnasta Jumalan
rakkaan Pojan valtakuntaan (Kol 1:13).
Sanan vakuuttaminen on Jumalan valtakunnassa
finnish

oleva tärkeä periaate. Jumala on puhunut Sanansa, jotta
me voimme ottaa samaisen Sanan ja vakuuttaa sitä
rohkein mielin. Sitä on meidän uskon vastauksemme
Sanalle. Sanoipa Jumala mitä sitten sanoikin, se on
sellaista, mihin me voimme vastata. Tunnustuksesi eli
vakuutuksesi on juuri se vastaus, ja nimenomaan se
aktivoi elämässäsi Jumalan Sanan voiman.

Rukous

Kallis Isä, kiitän Sinua lahjasta,
joka on Sinun Sanasi, kuin myös
siunauksista, joita saan kokea
vakuuttaessani Sinun Sanaasi
sellaisena kuin se on. Suorastaan
kukoistan elämäni kaikilla alueilla
sekä kasvan armosuosiossasi ja
Jumalan tuntemisessa, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
15:22-35
Ester 5-7
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 6: 1-11
5. Mooseksen
kirja 29

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 2:12-13; Kirje Filemonille 1:6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kristus – Jumalan lupausten
täyttymys

Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki
ne ovat hänessä on; sen tähden tulee hänen
kauttaan myös niiden aamen, Jumalalle kunniaksi
meidän kauttamme (2 Kor 1:20).

K

ristus Jeesus on Jumalan kaikkien lupausten
täyttymys. On aivan totta se, ettei lisää
lupauksien täyttymisiä ole luvassa. Niinpä, lakkaa
sanomasta: ”Uskon Jumalaan siinä ja siinä asiassa;
odotan Hänen lupaustaan.” Lakkaa uskomasta ja sen
sijaan pistä uskosi töihin. Sinun uskomisesi muuttuu
uskoksi, kun sanot: ”Minulla on kaikki, mitä minä
tarvitsen.”
3. Mooseksen kirjassa 26:9, Jumala sanoi
israelilaisille: ”Ja minä käännyn teidän puoleenne ja
teen teidät hedelmällisiksi ja annan teidän lisääntyä ja
pidän liittoni teidän kanssanne.” Kuvittelepa rukousta:
”Herra, Sinä sanoit, että haluat tehdä minusta hedelmää
kantavan; tee minusta hedelmää kantava; sehän on
lupauksesi.” Tuollainen ilmentää epäuskoa. Raamattu
sanoo. ”Kristuksessa Jeesuksessa Jumalan kaikki
lupaukset ovat niin ja aamen” (2 Kor 1:20).
Vanhassa testamentissa Jumala lupasi Israelin
lapsille useita siunaavia lupauksia, jotka kytkettiin
heidän kuuliaisuuteensa Lakia ja käskyjä kohtaan (5
Moos 28:2). Mutta uusina luomuksina me olemme
Kristuksen uhrin ja Hänen kuuliaisuutensa tulosta. Sen
vuoksi 1 Piet 1:14 kutsuu meitä kuuliaisiksi lapsiksi.
Paavalikin puhuu samasta kirjoittaessaan Room 6:17:
”Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte
finnish

synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne
kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te
olette annetut.”
Täten Kristuksessa olevat siunauksemme eivät
ole riippuvaisia meidän kuuliaisuudestamme, vaan
siitä, keitä me olemme: olemme Jumalan perillisiä ja
Kristuksen kanssaperillisiä! Ei siis ole mitään tarvetta
rukoilla anoen Jumalaa tekemään totta lupauksistaan
sinun elämässäsi; ne ovat jo tosia. Yksinkertaisesti ala
vain vaeltamaan sen valon kirkkaudessa, että sinä olet
sitä mitä olet – olet osallinen Kristuksen perintöön.
Sinun tehtäväsi on pistää Hänen Sanansa toimimaan
tänään elämässäsi.
Älä sano: ”Herra, lupasit tehdä minusta hedelmää
kantavan; lupasit tehdä suuria minulle”; sen sijaan sano:
”Herra, kiitän Sinua, että olet tehnyt minusta hedelmää
kantavan ja tuottoisan. Olet suuresti siunannut minua!
Minä kerrassaan kukoistan kaikin puolin!” Kun saat
silmiisi Jumalan Sanan lupauksen, vastaa siihen
sanomalla: ”Kunnia Jumalalle! Tuo kuuluu minulle
Kristuksessa Jeesuksessa; se on täyttynyt Kristuksessa
minun hyväkseni. Jumala olkoon siunattu!”

Rukous

Rakas Herra, kiitän Sinua,
että Sanasi on tullut minulle
tänään täydesti todeksi, kun
kerran Kristuksessa kaikki
lupauksesi ovat täyttyneet minun
elämässäni. Olen niin siunattu
ja tosi onnekas, kun saan olla
Kristuksessa. Julistan sitä, että
uskoni toimii ja minä elän
täydellisen tyytyväistä ja täyttä
elämää, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
15:36-16:1-15
Ester 8-10
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 6:12-19
5. Mooseksen
kirja 30

Lisäopiskelua varten:

1 Kor 3:21; Room 15:8; 2 Piet 1:3-4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Olemme Jeesuksen Kristuksen
siementä

Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä
hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa
vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan,
ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa
(Jesaja 53:10).

P

yhä Henki puhui käyttäen profeetta Jesajaa
profetoiden Messiaan tulosta syntiuhrina ja
puhui myös Hänen ”siemenestään”, joka pidentää
Hänen päiväänsä. Jeesuksen siemen on kristillinen
Kirkko. Kirkkonsa kautta Herra Jeesus pidentää
aikaansa. Jeesus tuli tähän maailmaan, eli tässä
maailmassa, valloitti tämän maailman, kuoli ja Hänet
haudattiin, nousi ylös kuolleista ja astui ylös taivaisiin.
Mutta Hänen elämänsä jatkuu tänään meidän
kauttamme. Me olemme niitä, jotka elämme todeksi
Hänen elämäänsä tänään. Hän elää yhä – meidän
kauttamme.
Apostolien teot 1:1 puhuu siitä: ”…mitä Jeesus
alkoi tehdä ja opettaa”, millä viitataan Hänen
ihmetekoihinsa ja Hänen opetuksiinsa Jumalan
valtakunnasta. Lukiessasi eteenpäin Apostolien tekoja
saat huomata, että Herra jatkoi opettamista ja tekemällä
samaisia tekoja valitsemiensa apostolien kautta. He
vuorostaan jakoivat saman opetuksen toisille, ja
vihdoin se saavutti myös meidät jokaisen. Ja niin on
jatkuva aina Jeesuksen tulemukseen saakka. Olemme
finnish

hänen lähettiläitänsä ja me opetamme samoja asioita
kuin Hän ja teemme samoja tekoja kuin Hän tekin.
Jesaja 53:8 sanoo: ”…hänet otettiin pois, mutta
kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet
temmattiin pois elävien maasta; minun kansani
rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.”
Maailma ajatteli jo päässeensä Hänestä; mutta sitten
tulimmekin me – sinä ja minä! Tänään on niin, että
kun sinä tulet esille, siinä onkin Jeesus. Pidä aina
mielessäsi, että Kristus elää sinun kauttasi. Olipa kuka
tahansa, jolla on tarve tietää, miltä Jeesus näyttää, niin
katsokoon sinua! Sinä olet Hänen kirkkautensa säteily,
Hänen persoonansa ilmetty kuva, Hänen elämästään
osallinen ja Hänen rakkautensa, vanhurskautensa
ja armosuosionsa jakelija. Sinä olet nykyisin Hänen
edustajansa täällä maan päällä.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, olen
kerrassaan kiitollinen Sinun
rakkaudestasi ja armosuosiostasi,
jota olet valanut minun
päälleni. Kiitos siitä, että tuot
tässä maailmassa ilmi itseäsi
minun kauttani. Olen Hänen
kirkkautensa säteily, Hänen
olemuksensa kuva, ja minun
elämäni on Jumalan ylistyksen
manifestaatio, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
16:16-40
Job 1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 6:20-30
5. Mooseksen
kirja 31

Lisäopiskelua varten:

Galatalaiskirje 3:16; Galatalaiskirje 3:29;
2 Korinttolaiskirje 5:20

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Aabrahamin saaman
siunauksen perilliset

…että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa
Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon
kautta saisimme luvatun Hengen
(Galatalaiskirje 3:14).

H

erra Jeesus teki kaiken mitä Hän teki, jotta
Aabrahamin siunaus tulisi myös pakanoiden
osaksi, ja niin on tapahtunut. Koska olet syntynyt
uudesti, olet saanut ottaa vastaan lupauksen Hengestä;
olet nyt Aabrahamin siementä. Galatalaiskirje 3:29
sanoo: ”…Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te
siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen
mukaan.”
Olet Aabrahamille annetun siunauksen perillinen.
Siksi sillä ei ole mitään väliä, miten vihamielisissä oloissa
sinä olet, sillä olet voittava aina! Selviydyt kaikesta aina
menestyksekkäästi, sillä sinulla on peritty kyky menestyä.
Olet saanut aivan erityisen armosuosion. Kristus sinussa
on voimasi, jotta voit muuttaa olosuhteesi tuottamaan
juuri haluamasilaisia tuloksia.
Kun Israelin lapset lähtivät Egyptistä, he ottivat
mukaansa oman ilmapiirinsä. Jumalan läsnäolo oli
heidän kanssaan myös erämaassa vaikuttaen sen,
etteivät he menehtyneet sinne koko 40-vuotisen
vaelluksensa aikana. Psalmissa 105:37 sanotaan: ”Sitten
hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla,
eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista.”
Ja Nehemia 9:21 sanoo: ”Neljäkymmentä vuotta
finnish

sinä elätit heitä erämaassa, niin ettei heiltä mitään
puuttunut, eivät heidän vaatteensa kuluneet,
eivätkä heidän jalkansa ajettuneet.” Jos tällaista
saattoi tapahtua heille Vanhan liiton aikana, ajattele,
millaiset siunaukset meillä on tänään Kristuksessa
Jeesuksessa!
Raamattu sanoo, että koska olemme Kristuksen omia
ja kannamme Aabrahamin siemenen ominaisuutta, niin
Kristus on meidän välimiehemme paljon paremmassa
liitossa, joka on solmittu paljon parempien lupausten
perustukselle (Heprealaiskirje 8:6). Ja asia käy vielä
ihanammaksi, sillä kaikki nämä ”paremmat lupaukset”
ovat jo täyttyneet Kristuksessa.
Tänään elämme yliluonnollisten siunausten
täyttämää elämää. Olet mittaamattoman siunattu.
Tappio, sairaus, tauti, puute ja kuolema eivät ole, eikä
niiden tule ikinä olla osa sinun elämääsi. On aivan
mahdotonta, että sinä voisit Aabrahamin siemenenä
olla köyhä tai epäonnistuva, sillä sinut on asetettu
menestymään. Hedelmän kantaminen ja tuottoisuus
ovat tulleet sinulle syntymäoikeuksina.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, kiitän
Sinua hyvyytesi ja rakkautesi
kaikista ilmentymisistä omassa
elämässäni. Minä vaellan
tänään Aabrahamin siemenenä
vanhurskaudessa, voitossa,
terveydessä ja valta-asemassa
ollen tietoinen siitä, että minut on
siunattu olemaan siunauksena,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
17:1-15
Job 3-5
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 6:31-38
5. Mooseksen
kirja 32

Lisäopiskelua varten:
Galatalaiskirje 3:8-9; Roomalaiskirje 8:17; Efesolaiskirje 3:6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Hänen edustajinaan
Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka
pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden
hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi
(Heprealaiskirje 2:11).

K

irjeitä tutkiskellessasi et todellakaan löydä sieltä
sitä, että kristittyjä sanottaisiin opetuslapsiksi.
Termin ”opetuslapsi” yleisessä käytössä onkin olemassa
jotain vikaa puhuttaessa kristityistä, sillä jopa Apostolien
teoissa (11:26) sanotaan: ”…Antiokiassa ruvettiin
opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.”
Opetuslapset elivät ilmeisesti kansan parissa ollen
– ei suinkaan pelkkiä Kristuksen seuraajia, vaan
pikemminkin – Kristuksen kuvia. Siten todellisuudessa
meitä ei kuvata seuraajiksi, vaan lähettiläiksi, Kristuksen
edustajiksi (2 Korinttolaiskirje 5:20).
Olemme Kristuksen kuvia – ikoneita. Herra
Jeesus on prikulleen samanlainen kuin Isä; Hänen
olemuksensa kuva (Heprealaiskirje 1:3). Raamattu
sanoo, että sellainen kuin Hän on, sellaisia olemme
mekin tässä maailmassa (1 Johannes 4:17). Kysymys
onkin: ”Millainen Jeesus on? Miten Hän eli täällä maan
päällä vaeltaessaan?” Hän otti maailman valtaansa; Hän
hallitsi olosuhteet. Ei valittanut ikinä, vaan sai aikaan
muutoksia! Hän eli voitokkaana kaikki päivät.
Hänen lähettiläänään ja edustajanaan sinun
kuuluu elää muutosagenttina Mestarisi tavoin. Puhu
finnish

uskon täyteisiä sanoja; käytä valtaasi olosuhteisiin
ja ota valtaasi tämä maailma. Hän sanoi, ettei
mikään ole sinulle mahdotonta; elä joka päivä pitäen
kiinni tästä ajatuskannassa. Sinä olet tänään Hänen
kirkkautensa säteily, Hänen vanhurskautensa perikuva
ja ilmentymä. Kun sinut nähdään, nähdään Kristus:
Hänen siunauksiensa manifestaatio.
Jumalalla oli juuri tällainen unelma voida tehdä
itsensä tunnetuksi, ei pelkästään sinussa vaan myös
sinun kauttasi. Hän etsii tilaisuuksia saada siunata
maailmaa ja osoittaa hyvyyttänsä, armoaan, viisauttaan
ja omaa erityisyyttään käyttämällä sinua.

Tunnustus

Tiedän, kuka olen! Olen uusi
luomus Kristuksessa Jeesuksessa,
syntynyt kantamaan Jumalan
elämää ja luontoa. Olen
ylösnousseen Kristuksen kuva.
Minussa tulee ilmi Hänen
kirkkautensa, täydellisyytensä ja
armosuosionsa aivan kaikkialla.
Olen osallinen jumalallisesta
luonnosta. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
17:16-34
Job 6-8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 6:39-49
5. Mooseksen
kirja 33

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 15:47-49; 1 Johannes 4:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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torstai

Ole kaikkein paras Hänelle
Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden
sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset
(Jaakobin kirje 1:18).

R

aamattu osoittaa meille, että Jumalan Sana on
hengellinen peili; se on meille annettu Jumalan
peili, joten voimme nähdä siinä itsemme ja tunnistaa
sen, keitä me olemme Kristuksessa. Se osoittaa
meille sen, millä lailla Jumala on meitä kuvaillut. 2
Korinttolaiskirjeessä (3:18) sanotaan: ”Mutta me
kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen,
niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.”
Ikävä kyllä, moni näkee itsensä aivan väärin;
he näkevät olevansa heikkoja, köyhiä, romahtaneita
ja elämän murjomia. Mutta Jumalan Sana – Hänen
peilinsä – näyttää aivan kirkkaasti jotain todella muuta.
Jumala näkee sinut vahvana, vanhurskaana, terveenä,
erinomaisena ja suunnattoman siunattuna.
Jumala ei ainoastaan rakasta sinua, vaan Hän myös
pitää sinusta, sillä sinä olet kauneinta kaikesta siitä,
mitä Hän on tehnyt. Jumalalla ei ole ollut ikinä ketään
sinun kaltaistasi, eikä tule koskaan olemaankaan. Sinä
olet Hänen uniikki mestarikappale, joten ole reilusti
omaa parastasi Hänelle. Älä suostu epäonnistumaan,
sillä Jumala ei epäonnistu, eikä Hän sponsoroi huteja.
finnish

Olet Hänen tuotoksensa, joten puhu itsestäsi aina
hyvää, älä ikinä väheksy Jumalan tekoa itsessäsi: ”Sillä
me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa
Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on
edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme”
(Efesolaiskirje 2:10).
Älä ikinä sano: ”Ei onnistu minulta”; vaan sano
itsellesi: ”Jumala ei sponsoroi huteja; niinpä minä
ei ikinä epäonnistu tekemisissäni.” ”Entä jos en
tavoitakaan koskaan parasta sijaa?” saatat kysyä.
Tärkeintä asiassa on, että sinä yritit, ja Jumala kyllä tietää
sinun yrittäneen, mutta älä luovuta; paina päälle, etene
etenemistäsi kohti kaikkein parasta. Raamattu sanoo:
”Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko,
joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka”
(Sananlaskut 4:18). Kun opiskelet Raamattua pistäen
Sanan toimimaan, niin tulet edistymään jatkuvasti
hengellisissä taidoissasi ja sinusta tulee aivan erityinen
kaiken suhteen.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua
ainutlaatuisuudestani Kristuksessa;
olen omana itsenäni kerrassaan
ainoa kaltaiseni, ja olen valinnut
olla kaikkein parasta Sinulle.
Minussa ei ole mitään puutosta,
sillä minähän olen Sinun tekoasi,
eikä Sinun tekosi epäonnistu,
sillä Sinä et epäonnistu. Minä
menestyn kaikessa ja tuotan Sinulle
mielihyvää kaikissa tekemisissäni,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
18:1-23
Job 9-11
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 7:1-10
5. Mooseksen
kirja 34

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 2:10; 1 Pietarin kirje 2:9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vaella Uuden elämäsi Kristusvalossa

Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut
kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta,
samoin pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman (Roomalaiskirje 6:4).

1

Korinttolaiskirje 6:11 paljastaa meille kerrassaan
erityisen tosiasian uudesta luomuksesta.
Paavalin täytyi nimittäin kirjoittaa Korintin kristityille
kuin hengellisille pikkulapsille, jotta nämä voisivat
paremmin ymmärtää häntä.
Jotta saisimme kunnolla käsityksen hänen
sanomastaan, niin luetaan vielä jakeet 9-11: ”Vai
ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan
valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei
epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat
eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei
juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä
Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut
teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te
olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän
Jumalamme Hengessä.”
Pistäpä merkille, että hän sanoi: ”Ja tuommoisia
te olitte...” Mutta tosiasiassa uutta luomusta ei
kuitenkaan voitu kuvailla sellaisiksi, jotka olisivat
edellä esitellyn luonteisia jo yksistään siitä syystä,
että uudella luomuksella ei ole mitään menneisyyttä.
Hän on kerrassaan uutta lajia. 2 Korinttolaiskirje 5:17
sanoo: ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi
luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi
on sijaan tullut.”
Sinussa ei tapahtunutkaan mikä tahansa
finnish

muutos, kun sinä synnyit uudesti, vaan siinä tapahtui
kertakaikkinen sen elämän korvautuminen, minkä sinä
olit saanut syntyessäsi omista vanhemmistasi, ja tilalle
tuli kokonaan uusi elämä, Jumalan turmeltumaton
elämä. Todellinen kristillisyys ei ole mitään toisen
luonnon lisäämistä ihmiseen, vaan sinä Jumala
luo kerrassaan uuden hengen ihmiselle. Sinä tulit
Jumalan luokse saatuasi elämän uudessa syntymässä.
Mahtanet siis kysyä: ”No, miten ihmiset silti saattavat
tehdä tekosia, joita ei sopisi tehdä, vaikka ovatkin
uudestisyntyneitä?”
Vastaus on hyvin yksinkertainen: he eivät ole
suostuneet täysin Jumalan Sanan alaisuuteen henkensä
puolesta; nuo väärät teot eivät tule suinkaan heidän
ihmishengestään, vaan heidän ”uudistamattomasta”
mielestänsä ja aisteistansa – ja juuri sitä varten meitä
on neuvottu uudistumaan mieleltämme Sanan kautta
(Roomalaiskirje 12:2). Sinun tulee kehittää omaa
ihmisen henkeäsi opiskelemalla, meditoimalla Sanaa
ja toimimalla sen mukaisesti. Siten sinä harjaannutat
ihmisen henkeäsi pitämään omat aistisi kurissa ja voit
vaeltaa vanhurskautesi valkeudessa, vanhurskaana ja
uudessa elämässä, mikä sinulla on Kristuksessa.

Tunnustus

Olen uusi luomus, kerrassaan
uutta lajia; vanha on hävinnyt;
tilalle tullut on kaikki uutta!
Turmeltumaton, kukistumaton ja
lannistumaton Jumalan elämä on
vuodatettu minuun. Ja Sana on
uudistanut minun mieleni ja on
ohjelmoinut minut tyystin uusiksi
ja on asettanut minut kirkkauden
yliluonnolliseen elämään,
voittoon ja vanhurskauteen.
Jumala olkoon siunattu!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
18:24-19:1-7
Job 12-14
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 7:11-17
Joosua 1-2

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 4:22-24; Roomalaiskirje 6:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Voima on sisimmässäsi
Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin
kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat
(Johannes 7:38).

S

ilkkaa tietämättömyyttään monet ajattelevat,
että heidän on saatava enemmän voitelua
voidakseen täyttää Jumalan tahtoa ja saada aikaan
kestäviä tuloksia. Niinpä he rukoilevat: ”Herra, tarvitsen
tupla-annoksen voitelua.” Vaan Raamatustapa ei löydy
mistään, että Jumala olisi luvannut lisää voitelua. Monet
ovat ymmärtäneet väärin, että voitelu tarkoittaisi jotain
kerrassaan muuta kuin mitä Raamattu siitä opettaa.
Ensinnäkin voitelu on symbolinen vihkimys. Kun
joku on voideltu öljyllä niin kuin tapahtui Vanhan
liiton aikana, kyseessä oli vertauskuvallinen toimitus.
Mutta sitäkin tärkeämpää voitelua ajatellen on siinä
saatava voimavaikutus ja Pyhän Hengen läsnäolo.
Siksipä kristitylle, joka on jo saanut Pyhän Hengen,
”lisävoitelun pyytäminen” on vastoin Raamattua. Miksi
pyytää vaikutusta, kun sisimmässä on jo itse vaikuttava
tekijä? Pyhä Henki on tuo vaikuttava tekijä. Hän on
Jumalan voima ja voiman antaja, ja Hän elää koko
täyteydessään sinussa.
Sait ottaa vastaan Pyhän Hengen, eikä Hän ollut
suinkaan nesteen, veden, savun, pilven tai kaasun
kaltainen, vaan persoona. Kun Hän asettautui asumaan
sinussa, Hän teki sen koko olemuksellansa. Siksi
finnish

voitelun, mikä on Hänen läsnäolonsa vaikutus eli
tulos sinun sisimmässäsi, tulisi virrata sinusta ulospäin.
Johanneksen evankeliumissa 7:38. kerrotaan Jeesuksen
puhuvan Pyhästä Hengestä, eikä Hän sanonut, että
teidän päällenne tulevat juoksemaan elävän veden
virrat, vaan Hän sanoi, että teidän sisimmästänne on
juokseva elävän veden virrat.
Älä ano äläkä rukoile lisää voitelua päällesi; sen
sijaan tarvitset Hengen virtaamista. Juuri niin päästät
sisimmässäsi olevan virtaamaan ulospäin! Voit virittää
käyttöön tuon voiman ja päästää sen virtaamaan
sinun lävitsesi enemmässä määrin puhumalla kielillä
ja meditoimalla Sanaa.

Tunnustus

Rakas Isä, kiitos siitä, että Henkesi
on ottanut sydämeni tilan
asumukseksensa. Sisimpääni on
virrannut yliluonnollinen voima,
armosuosio ja kirkkaus, joka
tulvehtii minun sisimmästäni
omaan elämänpiiriini.
Vanhurskautta, rauhaa, iloa ja
erityisyyttä virtaa ulos minusta,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
19:8-41
Job 15-18
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 7:18-35
Joosua 3-4

Lisäopiskelua varten:
Johannes 7:38-39; Efesolaiskirje 3:20-21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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sunnuntai

Hän pistää sinut toimimaan
Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen
että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi
(Filippiläiskirje 2:13).

K

errassaan mahtavaa! Herra saa meissä aikaan
tahtomisen ja sitten Hän pistää toteuttamaan
tahtonsa. Pyhä Henki on meissä työskentelevä Jumala;
juuri Hän on meidän kanssamme ja Hän elää sinussa.
Hänen tehtäviinsä kuuluu se, että Hän saattaa sinut
tekemään niitä asioita, jotka ovat Isälle mieluisia.
Se tarkoittaa, ettei sinun tarvitse pähkäillä enempiä
tietääksesi Isän täydellisen tahdon ja vaeltaaksesi
siinä.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, mitä monet
erheellisesti luulevat. Hehän sanovat: ”Jos Jumala
aikoo saada minut tekemään mieleisiään hyviä asioita,
niin tottahan niitä teen; jos Hän ei laita minua niitä
tekemään, se merkitsee sitä, ettei se ollut alunperinkään
Hänen tahtonsa minulle; niinpä minä tässä jään
odottelemaan Hänen siirtoaan.” Sellaistahan me
emme ole voineet lukea Filippiläiskirjeestä 2:13. Henki
opettaa siinä apostoli Paavalin välityksellä, että meidän
on toimittava yhdessä Pyhän Hengen kanssa.
Pyhä Henki toteuttaa palveluvirkaansa meidän
elämässämme. Hän on saanut sen työkseen, ja se työ
tehdään sinussa. Pyhä Henki on nimetty tekemään
työtä sinussa, mutta sinun on annettava Hänen hoitaa
työtään ja olla Hänen työkaverinaan. Mitä enemmässä
määrin olet tekemisissä Hänen kanssaan, sitä enemmän
finnish

Hän pääsee toteuttamaan palvelutyötään sinun
elämässäsi. Kumppanuus Hänen kanssaan merkitsee
sinulle sitä, että sinusta tulee halukas, eikä sinulla
ole ikinä mitenkään vaikeaa toimia Hänen tahtonsa
mukaisesti; tulet olemaan aina ja kaikessa valmis
Hänen tahtonsa toteuttamiseen, sillä Pyhän Hengen
kumppanuus saa sen sinussa aikaan.
Ei siis kummakaan, että profeetta Hesekiel sanoi:
”Niin minuun tuli henki, kun hän puhui minulle, ja se
nosti minut jaloilleni, ja minä kuulin hänen puhuvan
minulle” (Hesekiel 2:2). Pyhä Henki voi saada sinut
nousemaan ylös ja tekemään tai sanomaan jotakin, ja
asia on sinulle aivan selvä. Ei hän liikuttele sinua kuin
mitäkin robottia, ei suinkaan; se tapahtuu täydessä
tietoisuuden tilassa. Olet hyvin selvillä siitä, että juuri
Hän vaikuttaa sinussa ja pistää sinut toimimaan niin.
Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua Pyhästä
Hengestä, tuosta mahtavasta
lahjasta, jonka olet antanut
minulle. Juuri Hän johdattaa
minua ja tekee minusta niin
erityisen. Sinun viisautesi on
minussa voima, joka pistää minut
kukoistamaan, tekee minusta
niin erityisen ja kaikin tavoin
voitokkaan. Kumppanuudessa
kanssasi minussa on kasvanut
herkkyys kuulla äänesi ja halu
suostua antamiisi kehotuksiin.
Siunatut toimesi, suunnitelmasi
ja tarkoitusperäsi pääsevät
toteutumaan minussa ja minun
kauttani, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
20:1-16
Job 19-21
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 7:36-50
Joosua 5

Lisäopiskelua varten:
Heprealaiskirje 10:7; Kolossalaiskirje 1:29; Apostolien teot 1:8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Palvonnan olemuksesta
Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja
paastotessaan Pyhä Henki sanoi: Erottakaa minulle
Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen
heidät kutsunut (Apostolien teot 13:2).

A

lleviivattu jakso ilmaisee merkittävän asian. 5
Mooseksen kirjassa 10:8 havaitsemme asian
olevan samassa linjassa leeviläisten kohdalla: ”Siihen
aikaan Herra erotti Leevin sukukunnan kantamaan
Herran liitonarkkia, seisomaan Herran edessä,
palvelemaan häntä ja siunaamaan hänen nimeensä,
niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut.” Me
olemme tänään Jumalan pappis-kuninkaita Hänen
palveluksessaan (Ilmestyskirja 1:6).
Palveluksen toimittaminen Herralle on oleellinen
seikka palvonnassa; se on asia, johon todella paneudutaan
eikä olla passiivisia. Moni kristitty ihmettelee, minkä
vuoksi he eivät pääse kokemaan Jumalan voimaa siten
kun kuuluisi; enimmäkseen ongelma löytyy juuri tältä
alueelta. He eivät ole oppineet toimittamaan palvovaa
palvelusta Herralle. Heprealaiskirje 13:15 näyttää
meille, mitä ja miten on tehtävä palvelusta Herralle:
”Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka
aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka
hänen nimeänsä ylistävät.”
Herralle palvelusta tehdessäsi sinä ylistät tai puhut
sellaista, mikä tunnustaa ja ylistää Herran nimeä.
Todistat Hänen suuruudestansa, Hänen rakkaudestansa,
vanhurskaudestansa, armosuosiostansa, viisaudestansa,
finnish

kunniastansa ja siitä miten siunattu Hän on! Hänen
palvomisensa pitää sisällään palvontaan liittyvän käsien
kohottamisen ja Hänen olemuksensa ylistämisen, mikä
tapahtuu sinun hengestäsi nousevina sanoina, jotka
korottavat Hänen majesteettiuttansa.
Ei riitä, että sanot pelkästään: ”Herra, minä siunaan
sinua. Minä ylistän ja palvon sinua!” Palvonnallasi
tulee olla sisältöä. Sanoisit mieluummin: ”Herra, ylistän
Sinua, koska Sinä olet ihmeellinen, laupias, huomioon
ottava, kerrassaan rakastavan hyvä, ylistettävä ja
täynnä kirkkautta”; siinä alkaa olla jo jotakin. Sinun
on annettava sisältöä ylistykseesi. Psalmien kirjassa on
runsain määrin hengentäyteistä ja inspiroivaa sisältöä,
joka korottaa Hänen majesteettiuttansa puhumalla
Hänen suuruudestansa. Voit aivan hyvin ottaa niistä
joitakin esimerkeiksi, kun laulat ylistysvirsiä Herraa
palvoessasi.

Rukous

Rakas Isä, minä korotan Sinun
majesteettiuttasi sydämeni
pohjasta ja kunnioitan sinun
verratonta nimeäsi, sillä Sinä
yksin olet arvollinen saamaan
kaiken ylistyksen. Sinä olet
laupias ja mahtava, vanhurskas
ja ihmeellinen, ystävällinen ja
armollinen; rakastava hyvyytesi
on vailla vertaansa ja rakkautesi
on kerrassaan käsittämätöntä.
Sinä olet suuri ja suuresti
ylistettävä. Minä palvon Sinua
nyt ja iäti. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
20:17-38
Job 22-24
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 8:1-10
Joosua 6

Lisäopiskelua varten:
Ilmestyskirja 19:1; Ilmestyskirja 7:11-12; Heprealaiskirje 13:15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sanan muuttava vaikutus
Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka
olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon,
Luojansa kuvan mukaan (Kolossalaiskirje 3:10).

T

ahtoisin sinun pistävän merkille
avausjakeestamme kaksi sanaa. Ensimmäinen
on sana ”uudistuu” ja toinen on ”tietoon”.
Kreikankielinen uudistua-sana on verbi ”anakainoo”,
joka merkitsee laadussa tapahtuvaa muutosta, ei
taannoin tapahtuneena, vaan paraikaa tapahtuvana
uudistumisena, mikä havaitaan laatuerona. Se on myös
avainsana 2 Korinttolaiskirjeen kohdassa 3:18: ”Mutta
me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen,
niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.”
Kreikan sana käännökselle ”muuttua” on
”metamorphoo”; asian tilassa, muodossa, lajissa,
laadussa tai kirkkaudessa tapahtuva muutos, mikä
on luonteeltaan jatkuvaa muuttumista. Mutta miten
moinen toteutuu? Se tapahtuu tietämisen kautta,
täyden ja tarkan tietämisen kautta (kreik. ”epignosis”).
Tämä ei ole pelkkää tai etäistä asian tuntemusta, vaan
sellaista, missä ollaan tekemisissä sen asian kanssa,
mikä tiedetään ja tunnetaan.
Sinussa tapahtuu uudistumista tässä täydessä
Jumalan tuntemisessa, johon sinä pääset meditoinnin ja
ilmestyksen kautta. Epignosis-tietämisessä sinusta tulee
finnish

se, mitä sinä tiedät; tiedossa, joka on suotu käyttöösi
ja joka vaikuttaa muuttumista sinun elämässäsi. Kun
otat Jumalan Sanaa vastaan sisimpääsi, oma henkesi
alkaa uudistua, virkistyä ja hohtamaan uutuuttaan;
alat suorastaan hehkua enemmän ja enemmän! Siinä
syy sille, miksi sinun kuuluu antaa Jumalan Sanan
asua kaikessa rikkaudessaan sisimmässäsi, sillä mitä
enemmässä määrin tunnet Häntä, sitä suurempia ovat
kirkkaus, voitelu, armosuosio ja Hengen vaikuttavuus,
jotka manifestoituvat ja kasvavat sinun elämässäsi.
Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa
6:63, ”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään
hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut,
ovat henki ja ovat elämä.” Yksinomaan Jumalan Sana
voi antaa sellaisen sysäyksen, muuttumisen, valaisun ja
kirkkauden ihmisen hengelle. Sana tekee työtään sinun
mielessäsi uudistamalla sinun ajatteluasi.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua
Sanan tuntemisesta ja siitä
muuttumisesta, minkä se saa
aikaan minun hengessäni.
Meditoidessani Sanaa minun
sydämeni ja mieleni ovat avoinna
ottamaan vastaan täyden, syvän
ja hyvin intiimin yhteyden Sanan
kanssa. Sen vuoksi minä kasvan
armosuosion osallisuudessa alati
ja Sinun kirkkautesi, voimasi
ja täydellisyytesi pääsevät
ilmentymään ja näkymään minussa
ja minun kauttani, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
21:1-16
Job 25-28
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 8:11-18
Joosua 7

Lisäopiskelua varten:

Efesolaiskirje 1:15-18; Apostolien teot 20:32; Roomalaiskirje
12:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Rajattomat mahdollisuutesi
ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella
jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan
se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta
(2 Korinttolaiskirje 3:5).

S

ana ”kyky” on käännös kreikankielisestä sanasta
”hikanotes”, millä tarkoitetaan kompetenssia,
että on riittävän pystyvä toimimaan asiassa. Kun
Raamattu puhuu ”meidän kyvystämme mikä meillä
on Jumalasta”, se tarkoittaa juuri sitä, että tämä kyky
on Jumalan vaikuttama. Olipa edessäsi millaisia
haasteita tahansa, niin sinä pystyt kohtaamaan ja myös
voittamaan ne. Melkoista elämää! Tällä ei ole mitään
tekemistä sinun inhimillisten kykyjesi ja yhteyksiesi
kanssa, vaan kyseessä on sinussa vaikuttava Kristuselämä.
Jumala on antanut sinulle elämän, joka tekee
sinusta enemmän kuin pelkän ihmisen. Sinussa
vaikuttaa jumalallinen energia; se ei pala loppuun
eikä tarvitse täydennystä. Älä siis salli fyysisen kykysi
olla rajoitteena. Pyhä Henki – kaiken voiman lähde, ja
itsensä Voiman Henki – elää sinussa. Se tarkoittaa, että
mahdollisuutesi ovat rajattomat! Kristuksen mahtava
voima tekee työtään sinussa väkevästi, saavuttaen
tuloksia, jotka ovat paljon suuremmat mihin ihmiskyky
ja käsittäminen ulottuvat (Kolossalaiskirje 1:29).
Vakuuta tätä aina elämässäsi.
finnish

Kun otat todesta tämän jumalallisen kyvyn,
huomaat, että koulunkäyntisi, työntekosi ja kaikki
toimesi kokevat suuren muutoksen. Pääset eteenpäin
nopeammin ja toimit paljon paremmin mihin pelkkä
fyysinen kykysi voisi riittää. Älä koe ikinä olevasi
epätäydellinen, soveltumaton tai kykenemätön
mihinkään tehtävään. Kristus on sinun riittävyytesi; sen
vuoksi sinä voit Hänen kykynsä turvin tehdä kaikkea;
olet pystyvä kaikkiin tehtäviin. Halleluja.
Kieltäydy arkailemasta. Älä pelkää mitään. Puhu
rohkeasti kaiken aikaa. Julista sitä, kuka sinä olet,
mitä sinulla on ja kykyäsi, joka sinulla on Kristuksessa
Jeesuksessa! Tämä on tosi tärkeää, sillä jos et vakuuta
sitä, et silloin pääse myöskään kokemaan sitä. Jatka sen
julistamista, että Kristus on sinulle kaikki kaikessa; siksi
sinun mahdollisuutesi ovat rajattomat. Olet loistava ja
sinulla on loistava elämä. Jumala olkoon siunattu!

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua
jumalallisesta voimastasi, joka
vaikuttaa minussa mahtavalla
tavalla. Kristus on minulle elämä,
minun kaikki kaikessa, minun
viisauteni ja vanhurskauteni.
Hän on tehnyt minusta kauniin,
hedelmää kantavan ja tuottoisan
sekä terveen! Siunattu olkoon
Herran nimi iäisesti. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
21:17-36
Job 29-31
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 8:19-25
Joosua 8

Lisäopiskelua varten:
Filippiläiskirje 4:13; 2 Korinttolaiskirje 4:7; Kolossalaiskirje 1:29
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Hänen Nimessään eläen
Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen
kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet
(Galatalaiskirje 3:27).

S

illä hetkellä, kun sinä synnyit uudesti,
sinut otettiin Jeesuksen Nimen alle, sinut
kastettiin siihen ja olet tullut osalliseksi siitä Nimestä.
Heprealaiskirje 1:4 sanoo Hänen saaneen tuon
kunniakkaan nimen perintönään: ”…tullen enkeleitä
niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi
on jalompi kuin heidän.” Sitten Roomalaiskirjeessä
8:17 sanotaan, että olemme Hänen kanssaperillisiänsä:
”Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myös perillisiä,
Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä…”
Tämä merkitsee sitä, että kaikki Jeesukselle kuuluva on
myös meidän, mukaan lukien Hänen Nimensä.
Nimen tärkeytenä on sen takana oleva voima ja
kaikki se, mitä kyseinen nimi edustaa. Filippiläiskirje
2:9-10 kertoo meille, että Jumala on sitonut kaiken
auktoriteetin Jeesuksen ihmeelliseen ja verrattomaan
Nimeen: ”Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle
korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita
nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien
pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten,
jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä
ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat.” Näin ollen
kristillisyys on elämistä Jeesuksen Nimessä – Hänen
auktoriteetissaan.
Tuon Nimen mainitseminen saa kaikki polvet
notkistumaan sekä taivaassa, maan päällä kuin myös
maan alla. Käytä tuota Nimeä pahojen henkien
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karkottamiseen, sairaiden parantamiseen, kuolleiden
herättämiseen ja elääksesi voitokasta elämää päivästä
päivään Hänen kunniaksensa. Jeesus sanoi: ”Ja
nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun
nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla
kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat
jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat
kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi”
(Markus 16:17-18).
Mestari antoi meille valtakirjan Hänen Nimeänsä
käyttämiseen. Meillä on auktoriteetti toimia Hänen
sijastaan, Hänen täysivaltaisina laillisina edustajinansa.
Tämä merkitsee sitä, että sinä voit mennä minne tahansa
Jeesuksen Nimessä kantaen taivaan kunniaa. Voit
rukoilla Jeesuksen Nimessä ja tulla kuulluksi. Mikään
demoni, sairaus tai vaikeus ei voi kestää tuon Nimen
edessä! Hänen Nimessänsä sinä olet alati enemmän
kuin valloittaja, voittaja ja maailmanmestari.
Senpä tähden, aivan kuten Raamattu sanoo: ”Ja
kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää
Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa
hänen kauttansa” (Kolossalaiskirje 3:17).

Tunnustus

Olen iäti voittoisa eläen
yliluonnollista elämää Kristuksessa,
koska minä elän Jeesuksen
Nimessä. Minä elän ja koen
yliluonnollista kaikki päivät, sillä
minä elän Jeesuksen Nimessä.
Hänen Nimessänsä minä parannan
sairaita, herätän kuolleita, ajan
ulos pahoja henkiä ja julistan
evankeliumia voimassa, ja tuon
julki Hänen kunniaansa kaikkialla.
Siunattu olkoon Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
21:37-22:1-21
Job 32-35
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 8:26-39
Joosua 9

Lisäopiskelua varten:
Markus 16:17-18; Luukas 9:1; Apostolien teot 3:16
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Totuuden ”epignosis”
…Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän
vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden
(1 kirje Timoteukselle 2:3-4).

J

umalan toiveena on, että kaikki ihmiset
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan (kreik.
”epignosis”) totuuden. Pelastuksen tuomisen ainut syy
ei ollut suinkaan se, että ihmiset ottaisivat sen vastaan
päästäkseen iankaikkisen kadotuksen uhasta, vaan
myös se, että he pääsisivät tuntemaan totuuden hyvin
henkilökohtaisella tavalla, totuuden vaikutuspiiriin tai
yhteyteen otettuina. Totta puhuen vasta tuolloin alat
todella elää.
Esimerkiksi, 1 Pietarin kirje 1:23 sanoo: ”…
olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja
pysyvän sanan kautta.” Tämä tarkoittaa, että olet
syntynyt Sanasta; olet lihaksi tullutta Sanaa! Elämäsi
kristittynä on Sanan manifestaatio. Jumala tahtoo sinun
pääsevän tämän totuuden tuntemiseen.
Roomalaiskirje 8:28 sanoo: ”Me tiedämme, että
kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka
Jumalaa rakastavat…” Tämä tarkoittaa, ettei sinua
voida saattaa huonoon asemaan ja kukistumaan
elämässäsi; koko maailma kuuluu sinulle; kuulut
Jumalan kaltaisten joukkoon. Tämän ilmoituksen
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ymmärtäessäsi sinulle ei ole olemassa enää sellaisia
asioita kuin epäonnistuminen tai köyhyys. Nämä ovat
meille Sanassa ilmoitettuja perustotuuksia; ota ne
vastaan ja hyväksy ne, jolloin saat elää loppumattomassa
yliluonnollisuuden virtauksessa.
Raamattu puhuu niistä, jotka ”aina ovat opetusta
ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden
tuntemiseen” (2 Timoteus 3:7). Nämä ovat niitä,
jotka kieltäytyvät taipumasta totuuden tuntemiseen
koskien heidän perintöään ja identiteettiään, joka
heillä on Kristuksessa. Siitä johtuen he alkavat kiertää
kehää pääsemättä koskaan edemmäksi. Sinä voit
murtaa tämän kehän, tulemalla täyteen tuntemiseen
eli ykseyteen totuuden kanssa, omaan elämääsi
kuuluvasta menestymisestä, voitosta, vaurastumisesta
ja kirkkaudesta Kristuksessa Jeesuksessa. Sinun täytyy
päästä totuuden tuntemiseen siitä, että sinä kuulut
Jumalan luokkaan.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua, että
olet lahjoittanut minulle
viisauden ja ilmestyksen
hengen Sinun tuntemisessasi.
Olet vihkinyt minut kerrassaan
erityiseen tietoon, joka tekee
minut kykeneväksi toimimaan
täydellisen tahtosi mukaisesti
nyt ja aina, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
22:22-23:1-11
Job 36-39
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 8:40-56
Joosua 10

Lisäopiskelua varten:
Kirje Filemonille 1:6; Efesolaiskirje 1:18; Johannes 8:32
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Sanasta viisastunut ja
tarkkanäköinen
koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät
kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että
pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa
(2 kirje Timoteukselle 3:15).

J

umalan Sana antaa sinulle viisauden, epätavallisen
kyvyn oivaltaa, selkeän ja syvän sekä hetkessä
avautuvan ymmärtämisen, kyvyn havainnoida ja
käsittää tilanteita, asioita tai mysteereitä.
Sanaa meditoiden opiskelemalla sinusta tulee ajan
myötä erittäin kykenevä oivaltamaan asioita. Kykysi ja
älykkyytesi kasvavat, ja Jumala voi luottaa sinuun paljon
enemmän, koska olet viisaampi. Sellaista Jumalan Sana
voi saada aikaan sinussa: se vaikuttaa sen, että alat
hoitaa viisaasti asioitasi. Hepreankielinen sana ”sakal”
ja kreikankielinen ”suniemi”, tarkoittavat kykyä nähdä
syvälle, älykkäästi ja terveesti asioiden ytimeen.
Sanaa opiskellessasi ja meditoidessasi sinun
mielesi tulee voidelluksi ja ylennetyksi ajattelemaan
Jumalan näkökulmasta. Jumalan Henki johtaa sinua
tietämään, mitä valita, minne mennä ja opastaa sinua
ottamaan oikeat askeleet täyttääksesi Kristuksessa
saamaasi suurta elämän tehtävääsi! Sana tuottaa
sinussa viisautta, jota voit hyödyntää loistavalla tavalla
liiketoimissasi, raha-asioissasi, opinnoissasi, perheelämässäsi, kutsumustehtävässäsi jne.
Jumalan Sanan toimintaa väheksyvät ihmiset
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toimivat maallisen viisauden varassa, ja sen seurauksena
he tulevat lyödyiksi elämissään. He tekevät huonoja
päätöksiä ja heidän elämänsä kulkee väärään suuntaan,
mistä seuraa kärsimystä.
Anna Sanalle kaikkein suurin huomio elämäsi
asioissa, sillä siinä on viisaus, jota sinä tarvitset
voidaksesi elää kerrassaan mahtavassa ja alati
lisääntyvässä kirkkaudessa. Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, sydämeni on alati
avoinna ottamaan vastaan
Sanaa nöyrästi, uskoen ja
iloiten, jotta se saa tuottaa
minussa aivan poikkeuksellista
käsittämisen kykyä. Minä teen
oikeita ratkaisuja ja askeleeni
suuntautuvat Sinun täydellisen
tahtosi mukaisesti, vieden minua
kohti elämäni suurta tarkoitusta,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
23:12-35
Job 40-42
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 9:1-9
Joosua 11

Lisäopiskelua varten:
Sananlaskut 4:5-7; Kolossalaiskirje 3:16; Joosua 1:8
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Työskentele pelastumisesi eteen
Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet
kuuliaiset, ei ainoastaan silloin, kun olin
tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen
poissa, työskennelkää oman pelastumisenne eteen
pelolla ja vavistuksella
(Filippiläiskirje 2:12 vapaakäännös KJ).

O

let tunnustanut Jeesuksen oman elämäsi
Herraksi ja saanut ottaa vastaan iankaikkisen
elämän omaan henkeesi, joten heti seuraavaksi
on tärkeää, että ryhdyt laittamaan Jumalan Sanaa
käytäntöön; siis pistät Sanan työskentelemään. Paavali
sanoo meille: ”…työskennelkää oman pelastumisenne
eteen pelolla ja vavistuksella.” Tämä tarkoittaa
yksinkertaisesti sitä, että sinä itse teet työtä oman
pelastumisesi eteen.
”Olen ollut kristitty jo hyvän aikaa, mutta
kristillisyys ei ole saanut minussa mitään aikaan”, joku
sanoi. Totuus on siinä, ettei kristillisyys teekään mitään
sinun puolestasi; sinun itse on tehtävä jotakin sinun
kristillisyydellesi. Juuri sinun itsesi kuuluu pistää Sana
työskentelemään ja saamaan aikaan tuloksia omassa
elämässäsi. Tulet suorastaan haltioitumaan Jumalan
kirkkaudesta, joka manifestoituu sinun elämässäsi,
kunhan vain alat työskentelemään Hänen Sanansa
varassa. Juuri tätä seikkaa monet eivät ole ottaneet
huomioon. He eivät ole käsittäneet, että Jumalan Sana
on tekemistä varten.
Kristillisyydessä me olemme Sanan tekijöitä:
”Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita,
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pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä
sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee
kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee
itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin,
ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan
todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään”
(Jaakobin kirje 1:22-25). Aivan ensiksi sinun tulee tutkia
ja opiskella Sanaa, ja sitten sinä uskot sen ja sen päälle
vielä alat toimia sen mukaisesti.
Esimerkiksi, jos tunnet sairauden merkkejä, niin
lue Roomalaiskirjeestä 8:11 tämä: ”Jos nyt hänen
Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista,
asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen
Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset
ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.”
Julista sitten, että olet terve eikä mikään sairaus voi
rehottaa sinun kehossasi. Kieltäydy antamasta kivun
ja epämieluisan olon vallita mieltäsi, vaan sen sijaan
keskity Herraan ja Hänen erehtymättömään Sanaansa
iloiten Hänen totuudestaan. Sana tulee voittamaan.

Rukous

Rakas Isä, sydämeni on iäti avoinna
ottamaan vastaan voimalla
varustettua Sanaasi nöyrin mielin,
uskoen ja iloiten. Pistän Sanan
toimimaan elämässäni kaikki
päivät ja olemaan tuottoisa,
vaikuttava ja kasvava. Kristuksessa
Jeesuksessa minä olen saanut
kokea muutoksen, olen vahvistettu
ja voimaantunut. Halleluja!
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
24:1-27
Psalmit 1-6
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 9:10-17
Joosua 12

Lisäopiskelua varten:
Jaakobin kirje 1:22-25; Luukas 6:47-49
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Sana on luotettava
Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja
taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme
Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta,
vaan me olimme omin silmin nähneet hänen
valtasuuruutensa (2. Pietarin kirje 1:16).

J

umalan Sana on täysin luotettava ja tosi. Matteus
24:35 sanoo, “Taivas ja maa katoavat, mutta
minun sanani eivät koskaan katoa.”
Kirjoitukset ovat todistetusti Jumalan Sanaa;
kertomus Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen
lunastustyöstä, Hänen sijaiskuolemasta, hautaamisesta,
ylösnousemuksesta ja taivaan kirkkauteen noususta.
Kirjoitukset pitävät sisällään kaiken, mitä tulee Hänen
lunastustyöhönsä, sen seurauksiin mitä kaikkea Hän
suoritti puolestamme ja testamentista, joka sinetöitiin
Hänen kuolemassaan. Tämä selonteko, kuten se on
Raamatussa ilmoitettuna, ei ole ainoastaan aito ja
luotettava, vaan se on myös toimitettu sitä varten, että
me eläisimme sitä todeksi.
Esimerkkinä tästä, Pietari viittaa ensimmäisessä
kirjeessään kertomukseen Matteuksen evankeliumin
luvusta 17. Hän kertoo kuinka he (Pietari, Jaakob
ja Johannes) olivat “silminnäkijöinä Hänen
majesteettisuudelleen” – kirkastuminen, jossa Jeesuksen
kasvot loistivat kuin aurinko ja Hänen vaatteensa
säkenöivät. He näkivät Mooseksen ja Elian ilmestyvän
vuorelle. He kuulivat jopa äänen, joka puhui taivaasta,
“Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen
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mielistynyt; kuulkaa häntä” (Matteus 17:5).
Sitten hän kertoo meille Hengen johdattamana,
“Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana,
ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin
pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä
valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne”
(2. Pietari 1:19). Vaikka he olivat itse silminnäkijöinä
tälle kirkkaudelle, oli silti vielä jotain luotettavampaa
kuin heidän omat kokemuksensa. Joten yli kaiken sen
kauneuden ja loistokkuuden, jota he olivat saaneet itse
kokea, Pietari päätyi siihen, että Sana oli varmempi kuin
heidän omat kokemuksensa.
Pidä kiinni Jumalan Sanasta. Se on varmempaa
sanaa kuin meidän omat kokemuksemme. Entäpä sitten,
jos sinulla on sairauden oireita tai kipuja kehossasi, älä
hermoile. Sana on täysin luotettava ja tosi.
Sinusta ei ehkä tunnu, että se on toiminnassa; asiat
eivät ehkä näytä olevan muuttumassa ulkopuolelta
päin tarkasteltuna, mutta pidä kiinni siitä! Jatka Sanan
julistamista itsellesi, Jumalalle ja siihen tilanteeseesi,
kunnes sinulla on voiton merkki hengessäsi.

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua iankaikkisen
Sanasi voimasta, joka tekee työtään
minussa tänään, tuottaen sen
sanoman mukaista hedelmää, kun
otan sen varmempana profetian
sanana – jonka mukaisesti elän ja
rakennan elämääni! Sinun Sanasi
voimasta minä voitan uskon jalon
taistelun tänään ja joka päivä,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
25:1-12
Psalmit 7-10
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 9:18-27
Joosua 13

Lisäopiskelua varten:
Matteus 24:35; Hebrealaiskirje 4:12
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Identifioituna Hänen Nimeen
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa
meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän
kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen
tuntemisensa tuoksun (2. Korinttolaiskirje 2:14).

J

eesuksen Nimi on mahtavin ihmisille paljastettu
nimi ikinä. Se on kaikkein voimallisin Nimi, eikä
ainoastaan maailmassa vaan koko universumissa: tällä
Nimellä Jumala loi kaiken. Jumala on pukenut kaiken
auktoriteetin tähän Herramme Jeesuksen Kristuksen
ihanaan ja verrattomaan Nimeen. Filippiläiskirje 2:9
sanoo, “Sentähden onkin Jumala hänet korkealle
korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita
nimiä korkeamman.”
Kun tunnustit Jeesuksen Herruuden elämäsi
ylitse, sinut kastettiin Jeesuksen Nimeen, ja sinä tulit
automaattisesti osaksi tätä Nimeä. Galatalaiskirje
3:27 sanoo, “Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen
kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.”
Sinun tulisi olla iloinen siitä, että olet identifioituna
tähän Nimeen. Se tarkoittaa, että kaikki se mikä kuuluu
Jeesukselle, kuuluu myös sinulle!
Saatanalla ei ole enää mitään oikeuksia sinuun;
sinä kuulut Jeesukselle Kristukselle ja Jeesuksen nimi
on nimetty sinun yllesi. Me elämme Hänen nimessä
ja me rukoilemme Hänen nimessä. Kolossalaiskirje
3:17 sanoo, “Ja kaikki, minkä teette sanalla tai
työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä,
kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.” Näin elät
yliluonnollista elämää. Sinä toimit ja elät Jeesuksen
Nimessä. Tämä tarkoittaa sinun elävän Hänelle, Hänen
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auktoriteetissaan. Voitko nähdä nyt, miksi se ei käy
enää päinsä, että eläisit tappiossa, epäonnistumisessa
ja köyhyydessä?
Meidät on kutsuttu elämään Jeesuksen
Nimessä; koko maailman luojan Nimessä. En kykene
kuvittelemaan tai käsittämään mitään ylevämpää tai
ylivertaisempaa! Se on niin ihana nimi; erinomainen
nimi – tuo Jeesuksen Kristuksen verraton Nimi.
Jos sinun kehossasi on kasvain, sano, “Kasvain,
Jeesuksen Nimessä sinä et voi pysyä tässä kehossa;
määrään sinut kuolemaan ja poistumaan kehostani!” ja
se tulee poistumaan. Jos sinulla on ongelma sydämesi
kanssa, käytä Jeesuksen Nimeä instrumenttina tätä
heikkoutta vastaan. Sano, “Sydän, käsken sinua
toimimaan normaalisti, Jeesuksen Nimessä,” ja se tulee
muuttumaan ja toimimaan normaalisti.
Mikä tahansa tilanne tuleekaan eteesi, se on
alamainen Jeesuksen Kristuksen Nimelle. Julista
itsellesi: “Jeesuksen Nimessä, kasvan armossa; olen
erinomainen, vakaa ja terve, vahva ja eloisa!” Ota hyöty
irti tästä Nimestä ja tuo tyyneyttä, rauhaa, autuutta ja
menestystä omaan elämääsi sekä läheistesi elämään.

Rukous

Rakas Isä, olen iloinen saadessani
käyttää ylevintä, voimallisinta ja
kaikkein erinomaisinta nimeä,
mikä on olemassa. Otan hyödyn
irti Jeesuksen Nimestä ja elän
Hänen Nimensä voimassa ja
auktoriteetissa. Puhun rauhaa,
edistystä, terveyttä, menestystä
ja voittoa sekä omaan elämääni,
että myös läheisteni elämään,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
25:13-26:1
Psalmit 11-16
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 9:28-36
Joosua 14

Lisäopiskelua varten:
Apostolien teot 4:12; Filippiläiskirje 2:9-10; Johannnes 20:31
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Kaikki on mahdollista jos uskot
Niin Jeesus sanoi hänelle: Jos voit! Kaikki on
mahdollista sille, joka uskoo (Markus 9:23).

M

arkuksen evankeliumissa luvussa 9 oli
avuton mies, joka tuli Jeesuksen luokse.
Hänen poikansa oli epileptisen hengen valtaamana.
Tämä epätoivoinen ja kipeästi avuntarpeessa ollut mies
kertoi Mestarille, “…monesti se on heittänyt hänet
milloin tuleen, milloin veteen, tuhotakseen hänet.
Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja
auta meitä” (Markus 9:22).
Sinä saatat olla tänään vastaavanlaisessa tilanteessa,
jossa olet täysin ulapalla sen suhteen, mitä tehdä. Saatat
myös anoa aivan kuten tämä mies, pyytäen Jumalaa
tekemään jotakin ja armahtamaan sinua. Minä haluan
sanoa sinulle: Piristy! Huomaa Mestarin vastaus: “…’Jos
voit!’ Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo” (Markus
9:23). Mikä viesti turhautuneelle ja epätoivoiselle
isälle, joka oli jo käynyt läpi kaiken mahdollisen apua
etsiessään!
Huomaa, että Jeesus ei sanonut sen riippuvan
siitä, kuinka kauan ongelma on ollut olemassa, kuinka
vakava tapaus on kyseessä tai miten paljon sinulla on
varaa maksaa siitä! Hän sanoi ainoastaan, “Jos voit vain
uskoa, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.”
Voitko uskoa tänään, että sinut on tehty terveeksi
Kristuksessa? Voitko uskoa Hänen jo myöntäneen sinulle
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kaiken, mikä kuuluu elämään ja jumalisuuteen? Se on
se, mitä Sana sanoo: kaikki on sinun (1. Korinttolaiskirje
3:21). Usko ja toimi sen mukaan. Uskominen ei tarkoita,
että odotat jotain tapahtuvan joskus tulevaisuudessa:
se on toivomista. Uskominen on uskossasi toimimista;
uskosi laittamista työskentelemään juuri nyt. Uskominen
on verbi usko sanasta.
Se tilanne, jossa sinä olet juuri nyt, ei ole Jumalan
tuomio sinulle. Usko ja vakuuta, että on olemassa
muutos. Vakuuta, että asiat kääntyvät sinun parhaaksesi,
aivan kuten Roomalaiskirjeessä 8:28 sanotaan, “Mutta
me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden
parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka
hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.”

Rukous

Rakas Isä, kiitos, että usko saa
nousta sydämestäni tänään.
Kiitos myös siitä siunatusta
varmuudesta, jonka erehtymätön
Sanasi antaa minulle. Kasvan
uskossani ja sovellan käytäntöön
kaikkea sitä, mitä sinulla on
minulle tänään. Kävelen
terveydessä, voitossa ja sinun
yliluonnollisissa siunauksissasi,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
26:2-18
Psalmit 17-18
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 9:37-48
Joosua 15

Lisäopiskelua varten:
Luukas 18:27; Markus 11:24; 1 Korinttolaiskirje 3:21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

torstai

20
Näe korkeammasta
ulottuvuudesta
Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan
näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta
näkymättömät iankaikkisia
(2. Korinttolaiskirje 4:18).

A

vausjaettamme edeltävä kirjoitusten kohta
sanoo, “Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt
ahdistuksemme….” (2. Korinttolaiskirje 4:17). Toisin
sanottuna, se sinun kipusi tai epämiellyttävä tilanteesi
on saattanut kestää viisi tai kymmenen vuotta, mutta
se on alamainen muutokselle, ja se tulee tuottamaan
sinulle iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden. Miten?
Vastaus on avausjakeessamme: “Meille, jotka emme
katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset
ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.”
Lopeta nykyiseen fyysiseen tilaasi katsominen,
tai siihen paljonko tililläsi on rahaa, tai siihen mitä
ihmiset puhuvat sinusta! Näe näkymätön. Kun
näet näkymättömän, erämaa kokemuksesi tulevat
päättymään. Näe Jumala tekemässä mahtavia asioita
elämässäsi. Näe itsesi menestyvänä, terveenä, eloisana
ja vahvana. Näe itsesi kulkemassa voitossa. Näe itsesi
kävelemässä Jumalan kirkkaudessa ja kunniassa.
Tästä tulee mieleen kertomus Aabrahamista, 1.
Mooseksen kirjassa 17:4-5. Jumala muutti Aabrahamin
nimen Aabramista, vielä kun hänellä ei ollut fyysisiä
jälkeläisiä. Aabraham tarkoittaa “monien isä,” kun
taas Aabram tarkoittaa “oletettu isä.” Joten siis jo
silloin, kun hänellä ei ollut vielä lapsia, Jumala kutsui
häntä jo monien isäksi. Jumala opetti häntä näkemään
näkymätöntä.
Apostoli Paavali selittää meille Roomalaiskirjeessä
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4, kuinka Aabraham uskoi sen, mitä Jumala oli sanonut
hänestä: “Niin kuin on kirjoitettu: Minä olen tehnyt
sinusta monien kansojen isän - sen Jumalan edessä,
johon hän uskoi ja joka tekee kuolleet eläviksi ja
kutsuu olemattomat olemaan, ikään kuin ne olisivat.”
(vapaakäännös KJ). Hän suuntasi katseensa pois siitä
mitä fyysiset aistit sanelivat hänelle ja katsoi sen sijaan
näkymättömään hengen silmillä. Hän näki itsensä
monien isänä, aivan kuten Jumala oli sanonut.
Mitä Jumala on tehnyt sinulle? Sinun täytyy julistaa
rohkeasti elämässäsi sitä, kuka sinä olet. Ehkäpä joku
sanoo, “Voi Jumala, olen niin surkea; minä epäonnistun
kaikessa. Olen niin kyllästynyt tähän elämään.” Muuta
visiosi. Ala näkemään toisesta perspektiivistä. Näe
näkymätön. Meditoi ja julista sitä, mitä Jumala on
sanonut sinusta.
Kun sanot, mitä Jumala on sanonut sinusta, sielusi
tulee mukautetuksi toimimaan sen mukaisesti. Sinun
täytyy uudelleenohjelmoida elämäsi Jumalan Sanalla.
Mitä ikinä Jumala on sanonut sinusta, hyväksy se;
usko se ja puhu sitä itsellesi jatkuvasti (Heprealaiskirje
13:5-6).

Rukous

Rakas Isä, kiitos sinulle, kun
näytät minulle sen perspektiivin
tärkeyden ja olennaisuuden, mitä
tulee näkemiseen siitä käsin,
mitä sinä olet sanonut minusta
sinun Sanassasi. Katson pois päin
kaikista häiritsevistä tilanteista ja
suuntaan katseeni Jeesukseen,
uskoni alkajaan ja täyttäjään.
Näen voiton, terveyden,
menestyksen ja voitonjuhlan
nyt ja aina, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
26:19-32
Psalmit 19-20

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 9:49-62
Joosua 16-17

Lisäopiskelua varten:
2. Korinttolaiskirje 5:7; Heprealaiskirje 12:2; Roomalaiskirje 8:28
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Jatkuva voitto Sanalla
Oikeamielisten tie on kuin aamun kajo, joka
kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka
(Sananlaskut 4:18).

J

eesus toi Evankeliumissa meille elämän
yhtenäisessä ja jatkuvassa voitossa. Raamattu
sanoo, “Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat,
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat
kutsutut” (Roomalaiskirje 8:28). Mutta monet ihmiset
eivät ajattele tämän olevan todellista. Joten he uskovat
elämän olevan joskus ylämäkeä ja joskus alamäkeä,
koska se on heidän oma kokemuksensa. Mutta meidän
avausjakeemme sanoo, “Oikeamielisten tie on kuin
aamun kajo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen
päivään saakka” (Sananlaskut 4:18).
Taistelut tulevat tiellesi Jumalan lapsena; vaikeudet
tulevat luoksesi ja siinä ei ole ollenkaan mitään
väärää. Raamattu sanoo, “Ja kaikki, jotka tahtovat
elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat
vainottaviksi” (2. kirje Timoteukselle 3:12). Testit,
koettelemukset ja vainoaminen ovat siis osana diiliä.
Jaakobin kirje 1:2 sanoo, “Veljeni, pitäkää pelkkänä
ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin.”
Ole aina valmiina ja iloisena ottamaan vastaan
ankaraa arvostelua. Toivota vaikeudet tervetulleeksi.
Kun ne tulevat, voita; kulje aina voittosaatossa. Se on
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sinun elämäsi: yhtä jatkuvaa voittokulkua Kristuksessa!
2.Kor. 2:14 sanoo, “Mutta kiitos olkoon Jumalan,
joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa
ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen
tuntemisensa tuoksun!”
Se mitä sinä tarvitset, on jatkuva uskosi kasvu
Jumalan Sanan kautta. Jatka opiskelua ja Sanan
laittamista toimintaan. Sinun elämäsi laatu tulee
riippumaan sinun Kristuksen tuntemisesi laadusta.
Joten, käy ahnaasti Sanan kimppuun, sillä me voitamme
Sanalla.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, minä
kiitän sinua elämästäni tässä
loppumattomassa voitossa ja
yliluonnollisessa menestyksessä,
jonka olet antanut minulle
Evankeliumissa. Kiitos, että olet
antanut minulle kyvyn säätää
elämän myrskyjä ja voittaa
ne. Mikään tai kukaan ei ole
riittävän iso kukistamaan minua,
sillä Suurempi elää minussa, ja
niin kuin Hän on, niin olen myös
minä tässä maailmassa. Minä
voitan aina, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
27:1-26
Psalmit 21-22
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 10:1-9
Joosua 18

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 8:35-37; 2. Korinttolaiskirje 2:14
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Voimaa Hengestä
Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman,
ja te tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja
aina maan ääriin saakka (Apostolien teot 1:8).

J

otkut kristityt olettavat ja uskovat rukouksen
tuottavan voimaa. Joten he sanovat,
“rukoilematon kristitty on voimaton kristitty”, mutta
tästä ei ole kirjoitettuna mitään Raamatussa.
Teema Sanan paikkamme sanoo, Jeesus ei
sanonut, että sinä tulet vastaanottamaan voiman sen
jälkeen, kun olet rukoillut. Minä uskon rukoilemiseen,
mutta rukous ei tuo voimaa. Voima tulee Pyhältä
Hengeltä.
Voima on dynaaminen kyvykkyys muutoksien
aikaansaamiseksi. Tämä tarkoittaa meidän voivan
vaikuttaa muutoksia omiin elämiimme, sekä
läheistemme elämiin ja jopa niihin paikkoihin, joissa
haluamme nähdä muutosta. Meidän tarkoituksemme
ei ole elää uhreina maan päällä, vaikka monet kristityt
elävätkin uhreina. He ovat epäsuotuisien olosuhteiden
vangitsemia, uhreja tässä maailmassa. Mutta Jeesus
sanoi sinun saavan voiman, kun Pyhä Henki tulee
sinuun. Jeesus ei ollut koskaan uhri, monet Jumalan
lapset taas ovat eläneet uhreina, tavalla tai toisella.
1. Johanneksen kirje 3:2 sanoo, “Rakkaani, nyt me
olemme Jumalan poikia, eikä ole vielä käynyt ilmi,
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mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen
kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme
nähdä hänet sellaisena, kuin hän on” (vapaakäännös
KJ). Kun uudestisynnyit, sinä synnyit Jumalan
jälkeläiseksi ja Pyhän Hengen kautta sinulla on voima.
Enää ei ole tarvetta kysellä Häneltä voimaa, sillä
voima asuu jo sinussa. Kaikki mitä sinun tulee tehdä
Jumalan voiman manifestoitumisen eteen sinussa, on
ainoastaan herätellä se esiin (2. Timoteus 1:6). Kunnia
Jumalalle!

Rukous

Rakas taivaallinen Isä,
kiitän sinua voimastasi, joka
työskentelee minussa Pyhän
Hengen kautta. Mikään ei ole
minulle mahdotonta, sillä kun
aktivoin tämän voiman minussa,
tuon rauhallisuutta ja järjestystä
jokaiseen tilanteeseen, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
27:27-44
Psalmit 23-25
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 10:10-24
Joosua 19

Lisäopiskelua varten:
Luukas 10:19; 2. Timoteus 1:6; Efesolaiskirje 3:20-21
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Hän on kaiken hyvän luoja
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja
tulee ylhäältä, valon Isältä, jonka tykönä ei ole
muutosta, eikä varjon varjoa
(Jaakob 1:17 vapaakäännös KJ).

K

aikki mitä luemme Sanasta taivaallisen Isämme
luonnosta on hyvin johdonmukaista. Hänessä
ei ole ollenkaan pahuutta tai pimeyttä. Ehkäpä sinä
haluat nyt kysyä, “Entäpä sitten profeetta Jesajan sanat
Jumalasta? Hän kirjoittaa, “…minä olen Herra, eikä ole
ketään toista, minä teen valon ja luon pimeyden, minä
teen rauhan ja luon pahaa; minä, Herra, teen kaiken
tämän” (Jesaja 45:6-7 vapaakäännös KJ). Voisiko tässä
olla ristiriita? Onko Jumala todella luonut pahaa?
Ensimmäiseksi sinun täytyy ymmärtää Vanhan
Testamentin profeettojen tyyli ja tapa kommunikoida,
sekä myös näiden heille annettujen ilmestysten laajuus.
Profeetat eivät vielä tienneet Saatanasta muuten kuin
vain vertauskuvallisesti puhuttuna, koska hänestä ei
ollut vielä ilmestys-tietoa. Heille kaikki se mitä tapahtui,
joko hyvää tai pahaa, tuli Jumalalta.
Jeesus teki valaisevan kannanoton fariseuksille,
Matteus 19:8, kun Hän sanoi, “Teidän sydämenne
kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä
vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.” Toisin sanottuna,
tämä käsky tuli Moosekselta, eikä Jumalalta. Jos todella
tahdot tuntea Jumalan, Hänen persoonan, luonnon
ja tavat tehdä asioita, mene silloin aivan alkuun
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tarkastelemaan Hänen periaatteitaan. 1. Mooseksen
kirja 1:31 kertoo meille, “Ja Jumala katsoi kaikkea,
mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää…”
Hän ei luonut ollenkaan pahaa. Kaiken lisäksi, Hän
toi itsensä julki armollisena ja rakastavana Isänä
Kristuksessa Jeesuksessa.
Todellinen paha olento ja pahan tekijä on Saatana.
Saatana ei ole ollut aina paholainen, koska Jumala loi
ainoastaan hyviä asioita. Saatana oli enkeli nimeltään
Lucifer, joka tarkoittaa “aamuruskon poikaa”; hän oli
Jumalan sijaishallitsijana maan päällä. Kaikki hänessä
oli täydellistä, mutta ylpistymisensä kautta hän menetti
asemansa, hänet heitettiin alas ja näin hänestä tuli
paholainen. Näin on paha tullut siis maailmaan.
Jumala on hyvän luoja, ei pahan: “Sillä ei Jumala
ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin
kaikissa pyhien seurakunnissa” (1. Korinttolaiskirje
14:33).

Rukous

Vanhurskas Isä, sinä olet armollinen
ja ystävällinen, mahtava ja suuresti
ylistettävä! Sinä olet rakkaus
persoonan muodossa. Sinun
armosi on uusi joka aamu ja
sinun uskollisuutesi kestää iäti!
Minä rakastan ja jumaloin sinua,
olet kaikkein Pyhin. Sinä teet
mahtavia asioita ja sinun armosi
on kaikkien niiden yllä, jotka
luottavat sinuun. Kaikki maa
on täynnä sinun kirkkautta ja
hyvyyttä. Siunattu olkoon sinun
Nimesi ikuisesti. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
28:1-16
Psalmit 26-29
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 10:25-37
Joosua 20-21

Lisäopiskelua varten:
Psalmi 72:18-19; Psalmi 100:5 (AMP); Psalmi 107:1
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Kontrolloi kielesi, kontrolloi
elämäsi
Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos
joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen
mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa
(Jaakobin kirje 3:2).

P

uhumasi sanat ovat todellinen mittari sinun
hengellisyydestäsi. Sillä ei ole väliä mitä toiset
saattavat sanoa tai ajatella sinusta. Se millä on väliä,
ovat omasta suustasi päivittäin ulos tulevat sanat,
riippumatta siitä kenelle puhut: Jumalalle, ihmisille,
itsellesi, olosuhteille tai luonnolle. Varmista puhuvasi
vain ja ainoastaan armollisia, uskon-täyteisiä ja
hengellisesti-rakentavia sanoja. Kesytä oma kielesi.
Apostoli Jaakob vertasi kieltä suuren laivan
peräsimeen, mitä kapteeni käyttää laivan eteenpäin
ohjaamiseen, riippumatta vastaan puhaltavista rajuista
tuulista (Jaakobin kirje 3:4-5). Se tarkoittaa, että sinä
voit omilla sanoillasi pitää itsesi terveydessä, uskossa,
menestyksessä ja ylivertaisessa elämässä. Älä puhu
pelkoa, puutetta tai omaa kykenemättömyyttäsi. Puhu
Sanaa! Laita Sana jatkuvasti huulillesi.
Eikö olekin ihanaa, kun sinä voit omalla kielelläsi
evätä sairauksilta, taudeilta, raihnaisuuksilta ja
heikkouksilta pääsyn kehoosi? Puhu aina terveyttä
ja voimaa sinun kehollesi. Monet ovat tänä päivänä
sairaita, heikkoja, rahattomia ja kärsiviä, koska he ovat
puhuneet huolimattomasti vuosien mittaan. Saata
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kielesi oman kontrollisi alle ja näin myös oma elämäsi
on kontrollisi alla!
Käytä omaa kieltäsi ulospääsyyn vaikeuksista,
masennuksista, sairauksista, kivuista, köyhyydestä ja
turhautumisista. Se missä sinä olet tänä päivänä omassa
elämässäsi on seurausta sinun omista sanoistasi. Jos
tulokset eivät ole sellaisia, joihin olet tyytyväinen, voit
alkaa tietoisesti kartoittamaan uutta kurssia ja päättää
näin sen, mitä seuraavat viisi tai kymmenen vuotta
tulevat olemaan sinun elämässäsi. Jos taas tulokset ovat
jo hyviä, voit jatkaa kulkuasi suurempaan kirkkauteen
ja korkeammille menestyksen tasoille, jos käytät kieltäsi
oikein. Jeesus sanoi, että sinulla tulee olemaan se, mitä
sinä sanot. Käytä siksi kieltäsi kaunistamaan elämääsi
(Markus 11:23).

Rukous

Minulla on loistokas elämä
Krist u k s e s s a . O le n vak aa,
erinomainen, eloisa, vanhurskas,
terve ja hehkuva hengessä.
Elämäni olosuhteet linjautuvat
Jumalan täydellisen tahdon
mukaisesti, koska kuljen Sanassa
ja minusta pursuilee viisautta
ja tervettä harkintaa. Kuljen
Jumalan kirkkaudessa, jakaen
Kristuksen rakkautta ja hyvyyttä,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Apostolien teot
28:17-31

Psalmit 30-31
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 10:38-42
Joosua 22

Lisäopiskelua varten:
Psalmi 34:12-13; Sananlaskut 18:21
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Työstä Hänen voima
huippuunsa
Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä
tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä
tahtonsa tapahtuisi (Filippiläiskirje 2:13).

E

i ole mitenkään epätavallista löytää kristittyjä,
jotka ajattelevat tarvitsevansa lisää voimaa tai
voitelua. He ovat lukeneet Raamatusta siitä, kuinka
ihmiset toivat sairaita esille jopa siten, että Pietarin
varjo vain tulisi heidän yllensä ja parantaisi heidät.
He ovat lukeneet myös Paavalista, jonka hikiliinoja
ja vaatekappaleita laitettiin sairaiden päälle ja nämä
paranivat. Joten he rukoilevat sitten, “Herra, tarvitsen
kaksinkertaisen määrän voitelua, jotta voin palvella
kuten Pietari ja Paavali.”
Se mitä Paavali teki, oli voitelun välittäminen
eteenpäin näihin vaatemateriaaleihin. Voitelu ei tullut
kuitenkaan taivaasta; se oli hänessä, koska Pyhä Henki
oli hänessä. Kun Pyhä Henki tuli elämään sinuun, Hän
tuli persoonana tekemään Hänen kotinsa sinuun. Hän
ei tullut antamaan sinulle vain jotain osaa itsestään. Sinä
olet vastaanottanut Pyhän Hengen ilman määrää.
Tämä oli erona Messiaan ja vanhojen profeettojen
välillä. Johannes 3:34 sanoo, “Sillä hän, jonka Jumala
on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala
anna Henkeä mitalla.” Henki tuli profeettojen
päälle, mutta Raamattu kertoo Pyhän Hengen tulleen
Jeesukseen, tarkoituksenaan asua Hänessä. Sama on
kyseessä myös sinun suhteen: Pyhä Henki tuli sinuun,
jotta Hän voi asua sinussa ja Hän on sinussa nyt.
Joskus Pyhän Hengen läsnäolo voidaan välittää
sinulle, vaikkapa laskemalla kädet päällesi. Mutta
ellet ala itse rakentamaan yhteyttä sisälläsi olevan
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Pyhän Hengen persoonan kanssa ja kulje Hänen
sinussa työskentelevän voimansa mukaisesti, Hänen
läsnäolonsa välitys sinulle ei tule kestämään kovin
pitkään. Tästä syystä monet ovat aina etsimässä toista
voitelua.
Älä ole välinpitämätön sen suhteen, mitä Jumala
on laittanut sinuun. Antaako Hän sinulle lisää voimaa?
Ei! Hän on jo antanut sinulle kaiken voiman, mitä
voit ikinä tarvita – Hänet itsensä! Hän on voima
personoituna. Sinä olet se, jonka tulee työstää Hänen
voima huippuunsa. Raamattu sanoo, “Ja apostolit
todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen
ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikill”
(Apostolien teot 4:33).
Mistä he saivat suuren voiman? Jeesus ei sanonut,
“Te saatte suuren voiman”, Hän sanoi, “Kun Pyhä
Henki tulee teihin, niin te saatte voiman…” (Ap.t.
1:8). He saivat kaiken tarvitsemansa voiman, voimanantajalta heidän sisällään. He aktivoivat tämän voiman
sen mukaan, mitä milloinkin tarvitsivat. Joten tunnista
tämä ja laita voima sinussa toimimaan.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, kiitän
sinua sinun Henkesi läsnäolosta
minun elämässäni. Hänen, joka
on johdattanut minut elämään
loppumattomissa siunauksissa.
Otan hyödyn irti sinun Henkesi
ihmeitä tekevästä voimasta
minussa. Siksi kävelen yhä
suuremmassa manifestaatiossa,
mitä tulee sinun siunauksiin,
parantumisiin, menestymiseen
ja voimaan minussa, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Roomalaiskirje
1:1-17
Psalmit 32-34
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 11:1-13
Joosua 23

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 3:20; 1. Korinttolaiskirje 4:20; Filemon 1:6
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Kyseessä on loistokas elämä
Varas tulee ainoastaan varastamaan ja tappamaan
ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi
elämä nautittavaksi, elämä yltäkylläisyydessä (aivan
täytenä, kunnes se vuotaa yli)
(Johannes 10:10 vapaakäännös KJ).

K

ristus tuli antamaan meille ylivertaisen elämän,
elämän täydellisessä voitossa, menestyksessä
ja erinomaisuudessa. Hänessä meillä on aina-voittava
ja ilontäyteinen elämä. Ja meillä on myös voima yli
kriisien ja hallintavalta yli olosuhteiden. Jotkut ihmiset
eivät usko, että on mahdollista elää näin maan päällä,
mutta Kristuksessa Jeesuksessa tämä ei ole ainoastaan
mahdollista, vaan se on normaalia. Avaus Sanan
paikkamme sanoo Hänen tulleen, jotta sinulla olisi
elämä nautittavaksi.
Saatat kysyä, “Tarkoittaako tämä sitä, että jos
olet kristitty, niin et tule kohtaamaan kriisejä tai
ongelmia?” Se ei tarkoita sitä! 2. Timoteus 3:12
sanoo, “Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti
Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” Sinä
tulet kohtaamaan koettelemuksia, testejä ja vaikeuksia,
mutta Sana sanoo, “Näissä kaikissa me olemme
enemmän kuin voittajia” (Room. 8:37), sinä tulet aina
olemaan voittaja.
2. Korinttolaiskirje 2:14, “Mutta kiitos olkoon
Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa
Kristuksessa.” Jumala AINA kuljettaa meitä
voittosaatossa Kristuksessa riippumatta siitä, missä sinä
olet tai mikä ongelma on kyseessä! Elämän haasteet
ja kriisit toimivat sinut ylennyksenäsi. Vastatuulet
pakottavat sinun juuresi syvemmälle. Jos aiot lentää
finnish

korkealla, sen täytyy tapahtua suoraan vastatuuleen.
Joten toivota vaikeudet tervetulleiksi: älä säiky tai
pelkää haasteita tai kyseenalaistamista, koska sinä olet
jo voittanut ne Kristuksessa (1. Johannes 4:4).
Jumala on antanut sinulle elämän, joka on
suurempi kuin sairaudet, taudit, epäonnistumiset tai
kuolema: elämä rauhassa, vahvuudessa, terveydessä
ja menestyksessä. 1. Korinttolaiskirje 3:21 sanoo,
“Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on
teidän.” Psalmi 1:3 sanoo sinun olevan kuin puun, joka
on istutettu veden äärelle, ja joka antaa hedelmänsä
ajallaan, ja kaikki mitä sinä teet menestyy.
Tieto näistä todellisuuksista pitäisi antaa sinulle
aivan uudenlaisen mielen-asenteen. Kuvittele elämä,
jossa sinä et koe minkäänlaista puutetta, eikä ole
minkäänlaisia rajoituksia! Kuvittele elämä täydellisessä
tuotteliaisuudessa, hedelmällisyydessä, merkittävissä
saavutuksissa ja jatkuvassa edistymisessä! Tämä on
se elämä, joka sinulla on Kristuksessa. Se on loistokas
elämä!

Tunnustus

Rakas Isä, kiitän sinua loistokkaasta
elämästäni Kristuksessa
Jeesuksessa. Elän ja nautin täysillä
elämästäni. Ei mitään väliä mitä
vaikeuksia ja koettelemuksia tulee
tielleni, ne ovat elämässäni vain
minun ylentämistäni ja kasvuani
varten, minä kuljen kirkkaudesta
kirkkauteen. Kun toiset painuu
alas, minä nousen ylös, sillä
lennän kotkan siivin. Olen niin
kiitollinen voitokkaasta elämästäni
Kristuksessa!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Roomalaiskirje
1:18-32
Psalmit 35-37
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 11:14-26
Joosua 24

Lisäopiskelua varten:

1. Korinttolaiskirje 10:13; Roomalaiskirje 8:35-37; 1.
Johanneksen kirje 4:4
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Erinomaisuutta Hengessä
Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain
vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen,
koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että
tulevaisen (1. kirje Timoteukselle 4:8).

J

otkut ihmiset väittävät edistyvänsä hengellisessä
mielessä, vaikka heidän elämänsä on täynnä
ylä- ja alamäkiä. “Hengellinen elämäni on okei, mutta
minulla on ongelmia yrityksessäni”, jotkut saattavat
sanoa. Tämän ei pitäisi mennä näin. Jumala odottaa
meidän edistyvän hengellisesti kaiken aikaa. Hän
odottaa meidän kasvavan ja käskeekin meitä tekemään
niin. Mikäli edistyt hengellisesti, edistymisesi kaikilla
muillakin elämäsi osa-alueilla on täysin varmaa, sillä
hengellinen kontrolloi aineellista.
Sinun hengellinen elämäsi tarkoittaa paljon
enemmän kuin vain rukoilua, Raamatun lukua, sielujen
voittamista tai seurakunnassa käymistä. Galatalaiskirje
5:25 sanoo, “Jos me Hengessä elämme, niin myös
Hengessä vaeltakaamme.” Hengessä vaeltaminen
tarkoittaa kaikkea sitä, mitä sinä teet: ajattelu,
puhuminen, näkeminen, syöminen ja niin edelleen
täytyy olla Hänen Sanansa valaisemaa. Kun jatkuvasti
asetat sinun terveytesi, perheesi, bisneksesi ja taloutesi
Jumalan Sanan valaisun alle, Jumalan Sana tulee
antamaan sinulle totaalisen balanssin ja elämäsi tulee
olemaan julistus Jumalan suuresta viisaudesta.
finnish

Varmista se, että annat aina hengelliselle elämällesi
sen etusijan, jonka se ansaitsee. Jos aineellinen elämäsi
on upeaa ja olet saavuttanut materiaalista sekä
emotionaalista menestystä, kiinnittämättä kuitenkaan
huomiota hengelliseen vaellukseesi, ei kestä kovinkaan
kauaa, että tämä kaikki tulee vaaran alle. Muista se, että
sinä et ole aineellista olemassaoloa, vaan pääasiallisesti
hengellistä olemassaoloa. Joten tämän vuoksi, jos
sinun hengellinen elämäsi ei ole kunnossa, sinulla
tulee olemaan ennen pitkää ongelmia myös kaikilla
muillakin osa-alueilla.

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että
kun meditoin Sanaa päivittäin,
tulen muutetuksi yhdeltä
kirkkauden tasolta seuraavalle.
Edistyn jokaisella elämäni
osa-alueella, koska palvelen
kaikenkattavaa. Jumalaa;
terveydessäni, taloudessani,
työssäni ja koulussani. Kehityn
ja edistyn hengellisessä mielessä,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Roomalaiskirje
2:1-29
Psalmit 38-41
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 11:27-36
Tuomarien kirja 1

Lisäopiskelua varten:
1. kirje Timoteukselle 4:7-8; Galatalaiskirje 5:16
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Demonstroi Hänen rakkautta
Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne
tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa
käsittämisessä (Filippiläiskirje 1:9).

U

skon sinun arvostavan avausjaettamme
vielä enemmän, jos luemme siitä Amplified
Raamatun version. Se sanoo, “Ja sitä minä rukoilen,
että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi ja
laajenisi täyteen mittaansa tiedossa ja innostuneessa
näkökyvyssään [jotta rakkautenne saisi ilmetä
suuremmissa syvyyksissä, tuttavallisuutena ja entistä
kattavampana arvostelukykynä].” Tästä näemme
Hengen rukouksen Paavalin kautta olevan sen, että sinä
demonstroit ja ilmaiset runsaasti Kristuksen rakkautta
kaikessa tiedossa ja arvostelukyvyssä.
Kristillisyys on Kristuksen rakkaudessa vaeltamista:
ilmaisten ja esiin tuoden Hänen rakkauttaan tähän
pimeään ja kyyniseen maailmaan, mutta Jumalan
Sanan tiedon ja arvostelukyvyn kautta. Joskus ihmiset
luulevat, että kun vaellat rakkaudessa, olet naiivi ja
heikko, mutta tämä ei ole totta. Rakkaus ei koskaan
tee sinusta heikkoa. Sen sijaan ne, jotka eivät vaella
rakkaudessa Jumalan Sanan tiedon ja arvostelukyvyn
mukaisesti, ovat naiiveja ja heikkoja.
Rakkaus saa sinut antamaan itsesi toisten hyväksi
ilman, että mietit sitä, mitä sinä itse siitä saat. Rakkaus
saa sinut ajattelemaan toisia ja hyväksymään heidät
sellaisina kuin he ovat. Rakkaus on epäitsekäs ja se
murtaa rodun, etnisyyden ja sosiaalisten luokkien
suojamuurit. Rakkaus näkee kauneutta toisissa ja
arvostaa heitä sellaisina kuin he ovat. Arvosta ihan
tietoisesti ympärilläsi olevia ihmisiä ja ilmaise heille
finnish

Jeesuksen rakkautta. Jumala tahtoo sinun toimivan
tällä tavalla, enemmän ja enemmän. Hän sanoi, “...
että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi ja
laajenisi täyteen mittaansa tiedossa ja innostuneessa
näkökyvyssään” (Filippiläiskirje 1:9).
Otetaanpa esimerkkinä sinun kommunikointisi,
se miten käsittelet toisia. Sen pitäisi tapahtua
rakastavin, armollisin ja rakentavin sanoin. Älä koskaan
puheillasi paina toisia alas. Älä koskaan käytä sanoja,
jotka satuttavat ja nöyryyttävät toisia. Kommunikoi
kiitettävästi toisten kanssa ilman, että tuhoat heidän
minä-kuvaansa tai saat heidät tuntemaan olonsa
huonoksi. Puhu toisille siten, että he eivät koskaan
unohda sanojesi erinomaisuutta; sitä Kristuksen
rakkautta ja armoa, jota sinä välitit heille. Näin Jumala
tahtoo meidän elävän.
Evankeliumin saarnaamista ei ole ainoastaan se,
kun sinä puhut syntiselle. Sinä saarnaat Evankeliumia
omalla elämälläsi joka päivä, ei sen väliä kenelle puhut.
Ja Evankeliumihan on Kristus elossa sinussa: Hänen
rakkautensa nähtynä, kuultuna, ilmaistuna ja koettuna
sinun kauttasi toisia ihmisiä kohtaan.

Rukous

Rakas Isä, kiitos sinun rakkaudenluonnosta, joka on täysin
ilmaistuna ja demonstroituna
minussa. Olen rakastava, hellä,
intohimoinen ja armollinen
elämässäni olevia ihmisiä
kohtaan. Tuon esiin ja levitän
sinun vanhurskauttasi ja
Kuningaskuntasi todellisuutta,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Roomalaiskirje
3:1-31
Psalmit 42-44
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 11:37-44
Tuomarien kirja
2-3

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 5:5; Jaakobin kirje 3:6-10; Efesolaiskirje 4:29
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

lauantai

29
Hyvät aarteet hengessäsi
Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä
elämä lähtee (Sananlaskut 4:23).

S

ananlaskut 20:27 sanoo, “Ihmisen henki on
Herran lamppu: se tutkiskelee vatsan kaikki
sisäiset osat” (Vapaakäännös KJ). “Vatsa” [engl. belly]
tarkoittaa tässä yhteydessä ihmisen sisintä olemusta.
Se tarkoittaa sinun sydäntäsi tai henkeäsi: olemuksesi
ydintä. Jumalan valo on sinun hengessäsi. Siksi sen
jälkeen, kun olet antanut elämäsi Kristukselle, sinun
täytyy tietoisesti harjoittaa ja kehittää sinun henkeäsi.
Monet ovat enemmän huolissaan siitä, mitä tapahtuu
heidän sielussa tai fyysisessä kehossa, mutta huomioivat
vain vähän henkeään.
Vaikka onkin suositeltavaa, ei ole kuitenkaan
tarpeeksi harjoittaa vain mieltäsi tai fyysistä
kehoasi; suuremman huomion pitäisi olla henkesi
kouluttamisessa. Ihmisluonnon korkeimmat potentiaalit
ovat hengessä. Niinpä sinun täytyy aina tietoisesti ja
tarkoituksellisesti tutkia ja meditoida Jumalan Sanaa,
jotta henkesi valaistuisi; sitten sinä voit tuoda esiin
parasta itsestäsi.
Jumaluuden kauneus, armollisuus ja täydellisyys
asuvat sinun hengessäsi. Jeesus sanoi Johannes 7:38,
“Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on,
niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden
virrat.” Matteuksen evankeliumissa 12:35 Hän sanoo,
finnish

“Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää….”
Löydä aarteita uudelleen luodusta ihmishengestäsi
Sanan kautta ja tuo ne esiin. Pursuile erinomaisuutta,
täydellisyyttä ja hyveellisyyttä hengestäsi.
2. Korinttolaiskirje 4:7 sanoo, “Mutta tämä aarre
on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri
voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.” Katso
sisäänpäin ja elä sisältä ulos. Aloita menestys ja voitto sinun
sisältäsi, koska ne ovat luonnostaan sinun hengessäsi.
Jumala on tallettanut sinun henkeesi kaiken, mitä sinä
tarvitset elääksesi kirkkaudessa ja erinomaisuudessa.
Tutki itseäsi; katso sisällesi ja löydä sinussa olevat aarteet
ja mahdollisuudet.

Rukous

Rakas Isä, kuinka minä
rakastankaan sinua! Kiitän sinua
siitä, että armollisesti täytät
sydämeni sinun erinomaisuudella
ja täydellisyydellä. Minä taivun
Sanaasi, mikä auttaa minua
löytämään aarteita sisältäni.
Sen vuoksi minä täytän ja teen
vaikutuksen maailmaani sinun
hyvyydellä, ystävällisyydellä,
rakkaudella, kauneudella ja
armolla, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Roomalaiskirje
4:1-25
Psalmit 45-48
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 11:45-54
Tuomarien kirja 4

Lisäopiskelua varten:
Matteus 13:44; 2. Korinttolaiskirje 4:7
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Valitse olla erinomainen
Jotta te voitte hyväksyä asioita, jotka ovat
erinomaisia, että te Kristuksen päivään
saakka olisitte vilpittömät ettekä kenellekään
loukkaukseksi
(Filippiläiskirje 1:10 vapaakäännös KJ).

J

umalan lapsena erinomaisuuden tulisi olla
elämäsi motto ja tunnusmerkki. Raamattu sanoo
Danielin kirjassa: “Sentähden, että erinomainen
henki ja tieto ynnä myös taito selittää unia, arvata
arvoituksia ja ratkaista ongelmia havaittiin juuri
hänessä, Danielissa, jolle kuningas oli antanut
nimen Beltsassar. Kutsuttakoon nyt Daniel, niin hän
ilmoittaa selityksen” (Daniel 5:12). Daniel oli niin
erinomainen, että ei-uskovat hänen ympärillään panivat
sen merkille. Vahvista ja arvosta huippuosaamista
kaikessa, mitä sinä teet ja edustat. Kaiken sinussa täytyy
olla huippuluokkaa. Erinomaisuuden täytyy olla sinun
ainut vaihtoehtosi.
Erinomaisuus ei tule itsestään, sinun täytyy tehdä
töitä sen eteen. Sinä valitset olla erinomainen. Jos sinä
et päätä sitä, se ei koskaan tapahdu. Sinä et voi syyttää
ketään sinun omasta elämästäsi; sinä et voi sanoa,
että koska sinun vanhempasi tekivät jotain, se on syy
siihen miksi sinä epäonnistuit; Jumala ei hyväksy sitä
selitystä.
Jeesus sanoi, “Mutta Puolustaja, Pyhä Henki,
finnish

jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa
teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä
olen teille sanonut” (Johannes 14:26). Pyhä Henki on
sinussa johdattaakseen sinua erinomaisuudessa ja Hän
vaikuttaa sen, että sinä pursuat erinomaisuutta. Hän on
erinomaisuuden Henki, ja Hän asuu sinussa. Niin kauan
kuin sinä annat tilaa Hänelle ja teet ne asiat, jotka Hän
kehottaa sinua tekemään, sinun elämäsi tulee olemaan
erinomaista ja täynnä kirkkautta. Sinä tulet saamaan
aikaan merkittäviä saavutuksia. Kunnia Jumalalle!

Rukous

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että
erinomaisuuden Henki aikaansaa
minussa tahtomista ja tekemistä
sinun hyvän tahtosi mukaan.
Minä pursuan Jumalan Hengen
erinomaisuutta, sen vuoksi minä
tuotan ylellisyyttä, ilmaisemalla
Jumalan täydellisyyttä kaikessa,
mitä teen, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Roomalaiskirje
5:1-11
Psalmit 49-51
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 12:1-12
Tuomarien kirja 5

Lisäopiskelua varten:
Filippiläiskirje 2:13; Filippiläiskirje 4:8 NIV; 1. Pietarin kirje 2:9 AMP
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Elämä Kirkkaudessa
Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä
olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin
me olemme yhtä (Johannes 17:22).

T

eema jakeessamme Herra Jeesus rukoilee
Seurakunnan puolesta ja sanoo, “…sen
kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä
olen antanut heille...” Hän puhuu meistä, uusista
luomuksista; Hän on antanut meille sen kirkkauden,
jonka Isä antoi Hänelle. Yllättävää kyllä, Hän ei sanonut,
Minä annan heille, vaan Minä olen antanut heille. Tämä
ei ole lupaus, vaan tämä on nykyhetken todellisuutta.
Minkälaista elämää sinun pitäisi sitten elää?
Apostoli Pietari kertoo meille “...Kristusta
kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta
kunniasta” (1. Pietarin kirje 1:11). Uudestisyntyneenä
sinä olet syntynyt kirkkauden elämään. Jeesus on
antanut Hänen kirkkautensa sinulle, sen tähden sinun
elämäsi on kirkkauden elämää. Tämä tarkoittaa sitä,
että sinä olet ylitsevuotavan siunattu, sinun edistymisesi
elämässäsi on rajatonta. Mikään kansakunta tai hallitus
ei voi laittaa rajoja sinulle. Sinä olet täysin rajaton!
Niinpä sinä voit nostaa sinun näkyäsi korkeammalle,
katso horisontin yli ja sano, “Ylistys Jumalalle! Minun
elämäni on kirkkauden elämää. Halleluja! Minä edistyn;
minä menen eteenpäin. Minua ei koskaan kukisteta.”
finnish

Puhuessaan opetuslapsilleen Johanneksen
evankeliumissa 14:23 Jeesus sanoi, “...Jos joku
rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja
minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen
tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” Tämä on
se mitä sait, kun vastaanotit Pyhän Hengen. Pyhä Henki
tuo sinuun Isän läsnäolon sekä Jeesuksen läsnäolon.
Hän on Jumalan kirkkaus, ja Hän on tuonut tämän
kirkkauden sinun elämääsi.
Raamattu sanoo: “...Kristus teissä, kirkkauden
toivo” (Kolossalaiskirje 1:27). Koska Hän elää sinussa,
mikään sairaus, tauti tai raihnaisuus ei voi menestyä
sinun kehossasi. Hänen läsnäolonsa sinun elämässäsi
on varma takuu voitokkaasta ja loistavasta elämästä.
Opi luottamaan Häneen ja seuraa Hänen Sanaansa.
Silloin sinä voit levätä Hänessä ja katsoa, kuinka elämäsi
kulkeutuu kirkkaudesta kirkkauteen.

Rukous

Kiitos siunattu Isä, että teet
minun elämästäni kaunista ja
kunniakasta Pyhässä Hengessä,
joka elää minussa! Riemuitsen,
koska sinun Henkesi tuo
minut aina läsnäoloosi. Ja
minä tiedän, että minä elän ja
kuljen kirkkaudessa, voitossa
ja vauraudessa joka päivä
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Roomalaiskirje
5:12-21
Psalmit 52-55
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 12:13-21
Tuomarien kirja 6

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 8:30; 1. Pietarin kirje 1:11
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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
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Kirjoittajasta
R e v. C h r i s O y a k h i l o m e , B e l i e v e r ’ s
L o v e Wo r l d - j ä r j e s t ö n p e r u s t a j a o n
vihkiytynyt Jumalan Sanan palvelija,
jonka sanoma on tuonut Jumalallisen
elämän todellisuuden monien sydämeen.
Miljoonat ovat tulleet vaikutetuksi
hänen palvelutyöstään. Hänen televisio
lähetyksensä “Atmosphere for Miracles”
(Ihmeiden Ilmapiiri) kuten myös hengelliset
tilaisuudet, suurkokoustapahtumat, useat
kirjat ja audiovisuaaliset materiaalit ovat
tuoneet Jumalan Sanaa monille, sen
totuudessa, yksinkertaisuudessa ja voimassa.

Luukasaksesi lisää

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