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E

Johdanto

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

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

-Pastori Chris Oyakhilome
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Sinun todistuskappaleesi
Sinä määräsit kaikki maan rajat, sinä asetit kesän
ja talven (Psalmiti 74:17).

K

ukaan ei kykene olemaan tai tekemään
enempää kuin mitä Jumala on hänen osalleen
suonut. Toisin sanoen sinä et kykene saavuttamaan
enempää kuin Jumala on suunnitellut ja määrännyt
sinun saavutettavaksesi; sitä et kykene ylittämään.
Avausjakeemme sanoo: ”Hän on määrännyt kaikki
maan rajat…” Hän asetti rajat, ettei kukaan kykenisi
menemään edemmäs. On siis viisautta saada selville,
mitä Jumala haluaa sinun tekevän ja sen jälkeen lähteä
toteuttamaan sitä täysillä.
Jumala haluaa lähettää sinulle aina sinulle
tarkoitetun sanan. Hän antaa meille Sanan tietylle
vuodelle ajatustemme, suunnitelmiemme ja
toimintojemme oppaaksi. Tämä sana on tarkoitettu
sinun elettäväksesi. Tartu kiinni ja toimi sen mukaisesti.
Kykenet tänä vuonna olemaan niin menestyvä kuin
Jumala on säätänyt osallesi, kunhan vaellat Hengessä
Sanan mukaisesti. Tosi menestys merkitsee Jumalan
sinulle asettamien tavoitteiden saavuttamista elämäsi
eri tasoilla.
Mittaa menestymistäsi sillä mitä teet Jumalan
Sanalla ja miten elät täyttääksesi Jumalan antamaa
tarkoitusta. Ole määrätietoinen tavoitellessasi asioita,
finnish

joita haluat saada aikaan Herran hyväksi ja toimi sen
näyn mukaan, minkä Hän antaa sinun hengellesi. Ota
välistä aikaa paastoa, rukousta ja Sanan meditointia
vuoden tarpeisiin, ja kun teet näin, niin sinulla on
paremmat lähtökohdat Hengen sinulle järjestämien
voittojen ja siunausten kokemiseen.
Mitä enemmän opiskelet Sanaa, sitä enemmässä
määrin tulet löytämään Jumalan suunnitelmaa
elämällesi ja tulet tietämään tarkoin, miten Hän haluaa
sinun elävän.

Rukous

Rakas Herra, Sinä kykenet
toteuttamaan ylitsevuotavasti
ja sitäkin enemmässä määrin,
peräti äärettömästi, kaikki
tarkoitusperäsi, mitä tulee
elämäni toiveisiin, ajatuksiin ja
unelmiin. Sinä toimit minussa
mahtavalla tavalla saaden aikaan
sen, että voin sekä tahtoa että
toteuttaa asioita, jotka ovat
Sinulle mieleen ja tuottavat
Sinulle iloa. Sanasi opastaa
minua täyttämään elämälleni
antamasi tarkoituksen, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 1
1. Mooseksen
kirja 1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 1:1-14
1. Mooseksen
kirja 1

Lisäopiskelua varten:

Sananlaskut 19:21 MSG; Efesolaiskirje 2:10 AMP;
Efesolaiskirje 1:11

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sinun todistuskappaleesi
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä
toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei
näy (Heprealaiskirje 11:1 [AMP]).

O

ikeastaan yllä oleva uskon määritelmä
tarkoittaa sitä, että sinä tiedät, että asia,
mitä olet toivonut, on tosi, vaikka se ei ole vielä tullut
näkyväksi fyysisessä ulottuvuudessa. Usko ei ole
pelkkä idea tai mielipide; usko on itse substanssi –
ydin ja perusta. Se on todiste näkymättömissä olevista
todellisuuksista.
Oletko ikinä sattunut näkemään käärmeen jälkiä?
Jalattomana luontokappaleena käärme kiemurtelee
maassa jättäen polulleen jälkeensä kiemurakuvioita.
Käärmeen jälki ei ole pelkkä idea tai mielipide, vaan
se käy todistukseksi siitä, että liikkeellä on ollut
matelija. Todiste on vakuus jostakin; se voidaan tuoda
todettavaksi. Uskokin on tällainen todiste. Ja kun se
on todiste, silloin täytyy olla olemassa sellaista, mitä
se edustaa.
Jos sinulla on maata jossain päin ja minä kysyn:
”Miten voin varmistua, että sinä olet kyseisen
omaisuuden omistaja?” Sinä et lähtisi siirtämään
omistusaluettasi minnekään voidaksesi näyttä sen
minulle, sillä se ei kerrassaan kävisi päinsä. Sen
sijaan toisit näytille käyvän omistusasiakirjan. Usko
on tällainen ”omistustodistus” (Heprealaiskirje
11:1 AMP). Et mahdollisesti ole itse edes käynyt
omistamallasi paikalla, mutta ”omistustodistus” on
todiste siitä, että se on sinun. Olet tuosta dokumentista
niin varma, että pystyt käyttämään sitä jopa vakuutena.
finnish

Juuri sellaista on usko.
Jos paholainen yrittää asettaa Kristuksessa
olevaan perintöosaasi koskevan omistusoikeutesi
kyseenalaiseksi, esim. menestymiseen, jumalalliseen
terveyteen tai mihin tahansa siunaukseen, niin ota
esille todistuksesi – omistusasiakirjasi. Uskosi Jumalan
Sanaan on sinun omistustodistuksesi. Julista täydellä
luottamuksella sitä, mitä Jumalan Sana sanoo, että
”kaikki on teidän” (1 Korinttolaiskirje 3:21).
Todiste siitä, että jumalallinen terveys kuuluu
sinulle, on sanoissa ”Vai ettekö tiedä, että teidän
ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki
teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja
ettette ole itsenne omat?” (1 Korinttolaiskirje 6:11).
Roomalaiskirje 8:11 sanoo: ”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.”[NIV]

Rukous

Rakas Isä, kiitän siitä, että olet
antanut minulle inspiroivan
uskon Sanasi kautta. Uskoni on
voitto, joka voittaa maailman, sillä
sen avulla näen pelkästään kuvia
terveydestä, menestymisestä,
voitosta ja mahdollisuuksista.
Minä tartun asioihin uskon kautta
Sanaan, joita Sinä tarjoat vapaasti
minulle, ja niin elämääni leimaa
evankeliumin todellisuuksien
ihanuus ja kirkkaus, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 2
1. Mooseksen
kirja 3-5
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 1:15-25
1. Mooseksen
kirja 2

Lisäopiskelua varten:
Hebrealaiskirje 11:6; Hebrealaiskirje 10:38
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ajattele suuria itsestäsi
Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu,
minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella
itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan
ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan,
minkä Jumala on kullekin suonut
(Roomalaiskirje 12:3).

J

otkut ymmärtävät avausjakeemme niin, että
meidän ei tulisi ajatella itsestämme suuria, mutta
ei Henki sitä ole sanomassa tässä apostoli Paavalin
kautta. Jumala haluaa, että sinulla on korkeat ajatukset
itsestäsi, mutta ei kuitenkaan asiattoman korkeat. Toisin
sanoen, älä aseta itseäsi ajatuksissasi korkeammalle
muita veljiä ja sisaria Kristuksessa. Sellainen olisi
ylpeyttä, ja Jumala on ylpeitä vastaan.
Sinun on kuitenkin ajateltava korkeita itsestäsi, sillä
olet arvokas Jumalalle; olet erityinen; olet kuninkaallisia.
Koskapa saat istua Kristuksen kanssa taivaallisissa, se
merkitsee sitä, että sinut on korotettu korkealle: ”…ja
yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen
kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa
Jeesuksessa…” (Efesolaiskirje 2:6). Efesolaiskirje 1:21
avaa lisää sinun ylennetystä asemastasi Kristuksessa: ”…
korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa
ja herruutta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan,
ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös
tulevassa.” Joko huomaat, miten korkealla sinä olet
finnish

Kristuksessa?
Herra Jeesus on asetettu merkittävästi korkeammalle
kaikkia hengellisiä olentoja: ruhtinaita, voimia, valtoja
tai valtaistuimia, herruuksia tai nimiä, joita on mainittu,
ja sinä olet Hänessä. Isä asetti Hänet tähän korkeaan
asemaan ja asetti kaikki Hänen jalkojensa alle antamalla
julistuksen, että Hän on kaiken pää koko seurakunnan
hyödyksi (Efesolaiskirje 1:22-23). Seurakunta on Hänen
ruumiinsa; sinut on asetettu yhdessä Hänen kanssaan
auktoriteetin paikalle. Olet siis niin korkea.
Ajattele korkeita itsestäsi, sillä sinut on valittu, olet
kuninkaallisia ja aivan erityinen. Sinä olet aivan omaa
luokkaasi! Tarkista, mitä sinusta kirjoitetaan 1 Pietarin
kirjeessä (2:9 [AMP]): ”Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa,
julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä
kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa…”
Halleluja!

Tunnustus

Minut on asetettu yhdessä
1 VUODEN
Kristuksen kanssa merkittävästi RAAMATUNLUKUkorkeammalle kaikkia
SUUNNITELMA
hengellisiä olentoja: ruhtinaita,
Matteus 3
voimia, valtoja tai valtaistuimia, 1. Mooseksen kirja
6-8
herruuksia tai nimiä, joita on
mainittu, niin nykyisiä kuin
2 VUODEN
tulevia! Olen arvokas tiedostaen RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
suuren arvoni Kristuksessa
Jeesuksessa; minut on valittu,
Matteus 2:1-12
1. Mooseksen
olen kuninkaallisia ja siunattuja!
kirja 3
Siunattu olkoon Jumala.

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

keskiviikko

4

Rakenna uskosi vahvaksi
…sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on
kullekin suonut (Roomalaiskirje 12:3).

H

uomaa, mitä avausjakeemme sanoo: Jumala
on antanut kullekin määräosan uskoa. Tämä
ei tarkoita sitä, että Jumala olisi antamassa sinulle
uskoa, kun rukoilet kovasti tai paastoat kyllin kauan;
Hän on jo antanut. Hän on antanut sinulle ”määräosan
uskoa” eikä ”jonkin verran uskoa.” Tämä merkitsee
sitä, että kullekin on annettu saman verran uskoa siinä
yhteydessä, kun hän vastaanotti evankeliumin.
Herran Jeesuksen mukaan jopa kaikkein vähäisin
määrä uskoa kykenee siirtämään vuoria; se pystyy
aivan mahdottomiin: ”…totisesti minä sanon teille: jos
teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te
voisitte sanoa tälle vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne’, ja se
siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta” (Matteus
17:20). Herra ei kuitenkaan halua sinun jäävän pienen
sinapinsiemenen kokoisen uskon tasolle; Hän haluaa
sinun uskosi kasvavan ja vahvistuvan. Roomalaiskirje
10:17 kertoo meille, että usko tulee kuulemisesta,
mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Painotus
on sanan ”kuuleminen” kohdalla, mikä merkitsee sitä,
että sinä pommitat jatkuvasti henkeäsi Jumalan Sanalla.
Mutta uskosi rakentuminen vahvaksi ja vaikuttavaksi
tapahtuu harjaannuttamisen kautta; ja se merkitsee
toimimista Sanan varassa.
Uskosi jää heikoksi, jos et harjoituta sitä. Vähän
siihen malliin kuin toimii henkilö, joka kyllä syö, vaan
ei harjoittele; toki siitä lihakset suurenevat mutta jäävät
finnish

heikoiksi. Samaan tapaan Jumalan Sana on ruokaa
sinun hengellesi. Jos nautit sitä alituiseen tekemättä
sillä mitään, niin uskosi jää heikoksi. Heikko usko saa
ihmiset hoipertelemaan, ja sen vuoksi pelko pääsee
tarttumaan heihin ja elämän kriisit kukistavat heidät.
Mutta heikon uskon tervehdyttäminen tapahtuu niin,
että Sana otetaan toimivaan käyttöön. Toimi Sanan
varassa.
Mitä enemmässä määrin meditoit Jumalan Sanaa
ja otat sen käyttöön, sitä suuremmaksi ja vahvemmaksi
kasvaa sinun uskosi. Raamattu sanoo Abrahamista: ”…
mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt,
vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle”
(Roomalaiskirje 4:20). Rakenna uskosi vahvaksi
käyttämällä sitä myös elämän näennäisesti pienissä tai
yksinkertaisissa asioissa. Harjaannuta uskoasi kaiken
aikaa. Älä anna taas päänsärkysi tulla päälle, vaan käytä
uskoasi sitä vastaan. Kaipaatko viisautta saadaksesi
liiketoimesi siirtymään uuteen vauhtiin? Ota se vastaan
uskossa. Toimi Sanan varassa ja rakenna itsellesi vahva
usko.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua Sanastasi,
joka vahvistaa uskoa hengessäni
ja saa minut näkemään ja
tekemään mahdottomia. Minä
kehityn uskossani ja rakennan
sen vahvaksi meditoimalla,
julistamalla ja toimimalla Saan
varassa. Elän voitossa aina ja iäti,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 4
1. Mooseksen
kirja 9-11
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 2:13-23
1. Mooseksen
kirja 4

Lisäopiskelua varten:

Sananlaskut 24:10; Hebrealaiskirje 11:3; 1 Johanneksen
kirje 5:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Voita heidät takaisin

…noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja
syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun
poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli
kadonnut ja on jälleen löytynyt (Luukas 15:23-24).

E

tenkin suuressa seurakunnassa voi käydä
niin, että jotkut jäsenet ovat häilyväisiä
osallistumisessaan; jotkut ovat saattaneet jopa lakata
tulemasta yhteisiin kokouksiin. Asiaan ei heti osata
kiinnittää huomiota, etenkään jos kirkko on täynnä väkeä.
Kristittyinä ja sielujen voittajina meidän kuuluu kantaa
huolta palveluksessamme seurakuntalaisistamme,
ettei kukaan lähtisi harhailemaan muualle tai kaatuisi
tiepuoleen.
Sielujen voittamisen tulee olla vastuullista;
meidän on kannettava vastuuta sieluista, jotka
Herra on antanut meille. Luukkaan luvussa 15
Jeesus puhui vertauksen paimenesta, jolla oli sata
lammasta. Yksi niistä joutui hukkaan, ja niin hän
jätti nuo yhdeksänkymmentäyhdeksän erämaahan
lähtien etsimään tuota kadonnutta. Sen löydyttyä hän
kantoi sen riemuissaan kotiin ja kutsui koolle ystäviä
ja naapureita juhlimaan kanssaan. Kun Jeesus sanoi:
”Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi
yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin
yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta,
jotka eivät parannusta tarvitse” (Luukas 15:7).
Tässä Jeesus saarnasi juutalaisille. Hän puhui heille
kadonneesta. Ymmärrä ettei Hän puhunut sellaisesta,
joka ei ollut vielä ikinä tullut Herran tykö, vaan Hän
finnish

puhui niistä, jotka olivat harhailleet pois. Henkilö, joka
ei ole ikinä ollut sisällä ”seurakunnassa” poikkeaa
henkilöstä, joka on siellä ollut, mutta lähtenyt sitten
harhailemaan. Muista, että Jeesus puhui tässä Vanhan
liiton seurakunnasta, joten Hän ei viitannut maailman
kadotettuihin sieluihin. Matteuksella (10:5-6) ovat
sanat: ”Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä
sanoen: Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä
menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan
menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten
lammasten tykö.”
Herra lähettää sinut tänään sen veljen luokse, joka
palasi takaisin maailmaan, tai sen sisaren luokse, joka
ei ole enää tullut jumalanpalveluksiin. Älä luovuta,
etsi heidät, rukoile heidän puolestaan ja voita heidät
takaisin. Kun tuot heidät takaisin, Raamattu sanoo, että
taivaassa on oleva suuri ilo. Tämä on sellainen asia,
mihin sinua tarvitaan.

Tunnustus

Rakas Isä, kiitän Sinua siitä,
että olet saanut minut aidosti
välittämään niistä Sinun
lapsistasi, jotka ovat eksyneet
tieltä. Myötätuntoni on
herättänyt minut rukoilemaan
heidän puolestaan. Rukoilen,
että K r is t us s ai si m u o t o a
heissä, ja että he rakentuisivat,
juurtuisivat ja perustuisivat
rakkauteen ja olisivat täysin
vakuuttuneita siitä, että vain
Sinussa on heidän ilonsa ja
täysi täyttymyksensä, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 5:1-20
1. Mooseksen
kirja 12-14
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 3:1-9
1. Mooseksen
kirja 5

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 3:14-17; Galatalaiskirje 4:19; Galatalaiskirje 6:1
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Loista kirkkaasti
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto,
pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen
jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valkeuteensa
(1 Pietarin kirje 2:9).

R

aamattu sanoo, että Hän on kutsunut meidät
ihmeelliseen, kaiken valaisevaan valoonsa.
Asumme siis valossa; olemme valon lapsia. Jeesuskin
totesi tämän Matteuksen evankeliumissa (5:14) sanoen
”Te olette maailman valo.” Mikä siunaus! Mikä kunnia!
Mikä tehtävä! Mikä kutsumus: me olemme maailman
valona!
Tämä merkitsee paljon. Saadaksesi täyden hyödyn
tästä totuudesta sinun on ensin ymmärrettävä, mitä
valo on. Valo näyttää, tuo julki.
Valo kuvailee. Efesolaiskirje 5:13 sanoo: ”…mutta
tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä
kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.” Toisin sanoen,
valo näyttää meille sen, mitä on läsnä. Se johdattaa
sinua tielle ja näyttää suunnan. Valo tuo täyttymyksen
ja ilon.
Kun sinä ilmaannut paikalle, pimeys väistyy.
Pimeys edustaa syntiä, kuolemaa, pahaa ja kaikkia
negatiivisia asioita, jotka liittyvät Saatanaan. Jeesus
sanoi: ”Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ’Minä
olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei
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pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän
valkeus’” (Johannes 8:12). Sinä olet Jeesuksen lailla
maailman valo ja sinussa on elämän valo. Sinut on tuotu
ulos pimeydestä kirkkauden yliluonnolliseen elämään.
Nouse ja loista. Älä suostu siihen, että pimeyden tekoja
ilmaantuisi elämässäsi, sillä sinun elämässäsi ei ole
mitään pimeyttä.
Matteus 5:16 sanoo: ”Niin loistakoon teidän
valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän
hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on
taivaissa.” Älä pelkästään loista, vaan loista kirkkaasti.
Salli valosi tehovoiman häikäistä saaden Saatanan
ja hänen demoniensa sekä pimeyden negatiivisten
töiden olon epämukavaksi. Valosi inspiroikoon ihmisiä
ylistämään ja kunnioittamaan taivaallista Isääsi, kun he
näkevät ja kokevat sinun hyvät tekosi – vanhurskauden
tekosi.

Rukous

Rakas Herra, kiitos Sinulle
kunniakkaasta perintöosasta,
mikä minulla on Sinussa.
Olet tehnyt minusta palavan
ja loistavan valon, ja minä
loistan alati kirkkaana pimeässä
maailmassa säteillen Sinun
kirkkauttasi kaikille ihmisille
ja tuoden ilmi vanhurskautesi
tekoja, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 5:21-48
1. Mooseksen
kirja 15-17
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 3:10-17
1. Mooseksen
kirja 6

Lisäopiskelua varten:
Jesaja 60:1-2; Matteus 5:16
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ei huolia
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa
pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen
kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka
on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän
sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa
(Filippiläiskirje 4:6-7).

J

umalan lapsena sinun ei tarvitse välittää siitä,
millaisiin tilanteisiin joudut, vaan kieltäydy
huolehtimasta. Älä suostu pelkäämään tai olemaan
levoton minkään suhteen. Älä ala valvoa yökaupalla,
sillä ajattelet, että jos nukut, niin sinulle saattaa
tapahtua jotain epämieluisaa; pysäytä pelkääminen ja
huolehtiminen. Et voi olla hereillä, valvomassa, samaan
aikaan kun Jumala valvoo sinua.
Raamattu sanoo: ”…hän antaa ystävilleen heidän
nukkuessansa” (Psalmiti 127:2). Psalmiti 121:3-4 sanoo:
”Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei
torku. Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä
nuku.” Hän on valveilla, joten sinä voit nukkua. Sano
öisen pelkäämisen ja valvomisen sijaan: ”Isä, olen
niin iloinen, että Sinä valvot; Sinä huolehdit kaikesta
minun nukkuessani, sillä Sinä annat ystävillesi heidän
nukkuessaan, ja minä olen Sinulle rakas.” Ja sitten
käyt nukkumaan.
1 Pietarin kirje 5:7 sanoo: ”Heittäkää kaikki
murheenne Hänen päällensä, sillä Hän pitää teistä
huolen.” Hän pitää sinusta huolen. Pelkäämiseen ei
ole mitään aihetta. On ihmisiä, jotka eivät mielestään
ole riittävän huolissaan, he eivät oikeasti elä; heidän on
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oltava huolissaan voidakseen tuntea elävänsä, mutta
ei sellainen ole mitään kristityn elämää. Jumalan Sana
on oheistanut meitä olemaan ahdistumatta. Ei sen
väliä, mitä korviisi kantautuu; kertoivatpa uutisotsikot
mitä tahansa, ei se kosketa sinua millään muotoa, sillä
sinä et ole tästä maailmasta; sinä toimit kirkkauden
korkeammasta valtapiiristä käsin.
Älä anna maailmalta tulevan negatiivisen
informaation saattaa itseäsi huolestuneen näköiseksi.
Kun asiat näyttävät ankeilta ja kovilta, älä jää
rypistelemään otsaasi; silloin on nimittäin aika laulaa
ja iloita julistaen Jumalan Sanaa. Raamattu sanoo:
”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa
niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden,
jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut”
(Roomalaiskirje 8:28). Nyt on paikallaan hymyillä oikein
kunnolla, sillä Sana on puhunut sinun elämätilanteestasi.
Sinä olet jo voittanut vastustajan ja kaikki vastukset.
”Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet
heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se,
joka on maailmassa” (1 Johanneksen kirje 4:4).

Tunnustus

Ilo Herrassa on väkevyyteni.
Minussa elävä Pyhä Henki on
täyttänyt minut rohkeudella
ja yliluonnollisella kyvyllä olla
siunauksena maailmalleni;
tuoda ilmi Jumalan hyvyyttä
ja täydellisyyttä. Jumalan
vanhurskaus, rauha ja ilo sekä
erinomaisuus hohtavat minusta,
Herran Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 6:1-18
1. Mooseksen
kirja 18-19
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 4:1-11
1. Mooseksen
kirja 7

Lisäopiskelua varten:
1 Pietarin kirje 1:7-9; Luukas 12:22-30
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kiinnitä katseesi Sanaan
Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan
Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi
täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut
(2 Timoteuskirje 3:16-17).

J

umala ilmoittaa itsensä, Valtakuntansa, tahtonsa,
luontonsa ja luonteensa meille Kirjoitusten
välityksellä. Lisäksi hän antaa sinun ymmärtää, kuka
sinä olet Hänen Sanansa mukaan. Et voi tuntea itseäsi
paremmin kuin Jumala sinut tuntee. Joten sanoipa Hän
sinusta mitä tahansa – Hänen kuvauksensa sinusta
Hänen Sanassaan – kertoo todellisuuden.
Meidän elämämme saa päivittäin vaikutteita
siitä, mitä me kuulemme. Asiat, joita kuulet ja joihin
kiinnität huomiosi, kontrolloivat sinun onnellisuuttasi,
iloasi, päätöksiäsi joita toteutat, ja aivan kaikkeen
elämiseesi. Sen vuoksi Jumala haluaa meidän
kernaammin kuulevan ja ottavan huomioon Hänen
Sanansa, sillä se on ainut taattu informaatio, joka tekee
elämästäsi paremman. Se muuttaa sinut kirkkaudesta
kirkkauteen! Raamattu sanoo: ”Mutta me kaikki,
jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin
muuttaa Herra, joka on Henki” (2 Korinttolaiskirje
finnish

3:18). Halleluja!
Siitä syystä Jumalan Sanan opiskelu ja meditoiminen
on niin suuriarvoista. Sana on kuin albumi; jatkat vain
sinusta kertovien kuvien katselua, ja huomaat, että aina
vain paranee. Mutta jos siirrät katseesi Sanasta, alat
katsella ympärilläsi olevia asioita aivan samaan tapaan
kuin kaikki muutkin.
Älä ikinä siirrä katsettasi pois Jumalan Sanasta, sillä
sinun kirkkautesi on Sanassa. Älä suostu kiinnittämään
huomiotasi negatiivisiin olosuhteisiin tai niiden
arviointiin, mitkä kyllä näet luonnollisilla silmilläsi, sillä
ne ovat muutoksenalaisia. Sen sijaan kiinnitä katseesi
Jumalan Sanan iäisiin todellisuuksiin.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua Sanasi
avautumisesta, sillä se valaisee
minun henkeni. Sinun Sanasi on
totuus, ja näen siinä todellisen
kuvan siitä, mitä minä olen: olen
menestyjä, voittaja, rohkea ja
viisas. Sinun Sanasi on tänään
sydämessäni ja suussani;
ja kun katselen Jumalan
kirkkautta Jumalan peilistä, niin
minäkin muutun kirkkaudesta
kirkkauteen, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
6:19-7:1-6
1. Mooseksen
kirja 20-22

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 4:12-25
1. Mooseksen
kirja 8

Lisäopiskelua varten:
Kolossalaiskirje 3:16; Hebrealaiskirje 12:2; Jaakob 1:22-23
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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maanantai

Ylistystä ja kiittämistä päivittäin
…kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi
olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on
valkeudessa (Kolossalaiskirje 1:12).

R

aamattu sanoo, että Jumala on siunannut meitä
kaikella hengellisellä siunauksella taivaallisissa
Kristuksessa Jeesuksessa (Efesolaiskirje 1:3). Jo
tämä yksin riittää viemään sinut ekstaasiin sulasta
kiitollisuudesta Herraa kohtaan elämäsi jok’ikinen
päivä. Miten kukaan pystyisi lukemaan tai kuulemaan
tuollaista ja vielä sen jälkeen valittaa? Jumala haluaa,
että tuomme joka päivä esiin kiitosta eikä vaikerrusta.
Raamattu on selkeä sanoessaan, että tämä on Jumalan
tahto sinua kohtaan: ”Kiittäkää joka tilassa. Sillä
se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa
Jeesuksessa” (1 Tessalonikalaiskirje 5:18).
Päivittäinen elämä kiitoksessa ei kuitenkaan
merkitse elämää vailla haasteita. Haasteita tosin tulee,
mutta kohota kätesi sen kaiken keskellä ja sanoa:
”Herra, kiitän Sinua, sillä suurempi on Hän, joka on
minussa, kuin hän, joka on maailmassa.” Mikään tilanne
ei anna aihetta valittaa tai rutista; Jumalan lapsen osasi
on olla syntynyt voittamaan; sinä et voi joutua muita
huonompaan asemaan.
Roomalaiskirje 8:28 sanoo: ”Mutta me tiedämme,
että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka
Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa
mukaan ovat kutsutut.” Tämän vuoksi Herra odottaa
sinun kiittävän Häntä aina. Kohota nytkin kätesi ja kiitä,
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sillä sinä olet jo voittanut maailman; sinä olet enemmän
kuin valloittaja!
Samaisessa Paavalin rukouksessa, missä Herra
ilmaisi halunsa, että kantaisimme kaikenlaisten
hyvien töiden runsasta satoa, Hän käskee meidän
kiittää: ”…vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti,
hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä
hedelmää kantaen …kiittäen Isää…” (Kolossalaiskirje
1:10-12). Valittajat eivät kykene kantamaan hedelmää
kaikissa hyvissä teoissa; he eivät voi olla tehokkaita
sielujenvoittajia, he valittelevat epäonneaan. Älä sinä
ala sellaiseksi; ole mieluummin ylistäjä!
Daavid sanoi: ”Minä kiitän Herraa joka aika,
hänen ylistyksensä on alati minun suussani” (Psalmiti
34:2). Pidä Hänen ylistyksensä suussasi alati eikä vain
joskus. Voittajat elävät siihen malliin. Eivät he valittele;
he ylistävät; he kiittävät Herraa. Ota se sinunkin
elämänasenteeksi, niin saat huomata miten sinun
asioillasi liikkuu aina enkeleitä. Kiitollinen elämäntyyli
on sillä tapaa viehättävä, että se vetää puoleensa myös
siunauksia ja suosiota, mikä puolestaan antaa lisää
aihetta kiitokseen. Halleluja!

Tunnustus

Rakas Isä, minä kiitän sinua,
sillä elämäni on kuin hyvin
kasteltu puutarha, joka tuottaa
erinomaista satoa korjuun
aikana ja muulloinkin. Minä
voitan alituiseen, sillä Hän,
joka minussa on, on suurempi,
kuin hän, joka on maailmassa.
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 7:7-29
1. Mooseksen
kirja 23-24
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 5:1-10
1. Mooseksen
kirja 9

Lisäopiskelua varten:
1 Aikakirja 16:8-10; Psalmitit 30:4; 1 Tessalonikalaiskirje 5:18 AMP
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ajattele Sanan mukaisesti
Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan,
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta,
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja
otollista ja täydellistä (Roomalaiskirje 12:2).

K

ristittynä sinun on tärkeää se, miten sinä
ajattelet ja mitä sinä ajattelet. Et ole tästä
maailmasta. Sen vuoksi sinun ei kuulu ajatella
aivan tavallisen ihmisen tavoin. Älä sano, että olet
amerikkalainen tai australialainen sen perusteella,
miten sinä ajattelet. Ei niin. Kun olet uudestisyntynyt,
lakkasit olemasta vanhaa maallista kansallisuuttasi, sillä
sinun henkesi on luotu uudeksi. Sinun tulisi sen vuoksi
ajatella pelkästään Sanan mukaisesti. Jumalan Sanan
tulee saada muodostaa sinun ajatteluprosessin perusta
ja suuntautuminen.
Kun olet nyt Kristuksessa, sinun kulttuurisi on uusi:
se on Kristus-kulttuuria. Siihen asti kunnes tästä tulee
todellisuutta sinun hengellesi, sinä tule elämään kuten
kuka tahansa tavallinen ihminen etkä koe kristillisen
elämän yleviä siunauksia. Raamattu sanoo: ”Siis,
jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus;
se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on
sijaan tullut” (2 Korinttolaiskirje 5:17). Sinä olet uutta
sukulinjaa ja perimystä. Kieltäydy leimautumasta
mihinkään maalliseen kulttuuriin tai kytkökseen.
finnish

Jos sinun on samastuttava zuluksi, afrikaansiksi,
amerikkalaiseksi, britiksi, saksalaiseksi, ranskalaiseksi,
nigerialaiseksi jne., niin olkoon niin, koskapa sinä haluat
voittaa sitä väestöä. Niinhän apostoli Paavali ajatteli
asian. Hän sanoi: ”…ja olen ollut juutalaisille ikään
kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia; lain alaisille
ikään kuin lain alainen, vaikka itse en ole lain alainen,
voittaakseni lain alaiset” (1 Korinttolaiskirje 9:20).
Avausjakeemme the New Living Käännöksen
mukaan kuuluu seuraavasti: ”Älkää kopioiko tämän
maailman käytöstä ja tapoja, vaan antakaa Jumalan
muuttaa teidät uusiksi persooniksi muuttamalla teidän
ajatustapanne…” Sanaa miettiessäsi sinun mielessäsi
tapahtuu sen mukainen ajattelun ohjelmointi. Alat
puhua toisella tapaa ja toimia uskosi tunnustamisen
mukaisesti. Jumalan Sana on ainut raaka-aine, joka
kykenee antamaan sinulle energiaa, jota tarvitset
menestykseen, suuruutesi edellyttämään asemaan ja
pitämään yllä sinun yliluonnollista elämääsi.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua siitä, että
kasvatat henkeäni Sanallasi.
Kun päivittäin opiskelen ja
tutkistelen Sanaa, minun
mieleni uudistuu tiedossa ja
hengellisessä ymmärtämisessä.
Sen vuoksi sallin Sanan
tuntemisen ansiosta pelkästään
erinomaisten asioiden vaikuttaa
minun maailmassani, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 8:1-27
1. Mooseksen
kirja 25-26
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 5:11-20
1. Mooseksen kirja
10

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 12:2 AMP; Filippiläiskirje 4:8
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Puhu toiseen malliin
Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; jotka
sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää
(Sananlaskut 18:21).

T

iesitkö, että muovaat tulevaisuutesi puheellasi?
Jokainen meistä on luonteeltansa omien
sanojensa mukainen persoona. Sinun sanasi ovat
saaneet aikaan sen, mitä olet tänään ja millaiseksi olet
tullut. Sen vuoksi sinun tulee ajatella kielenkäyttöäsi
ja koulia puhettasi oikeaan suuntaan. Ihmiset oppivat
kielensä, etenkin taitamattoman kommunikointinsa,
itseään ympäröivältä maailmalta. Joku, jolla on tapana
sanoa omasta työstään, että ”se vielä tappaa minut”,
niin luultavasti hän on oppinut sen kollegoiltaan
tai työkavereiltaan. Heidän mielestään saattaa olla
muodikasta puhua sillä tavalla, mutta he eivät tajua,
että elämä ja kuolema ovat heidän kielensä vallassa.
Kristittynä sinun kuuluu puhua toiseen malliin.
Älä puhu ikinä kuolemaa. Puhu aina elämää. Opettele
puhumaan Sanan kieltä. Henkilö, joka edelleen sanoo.
”Tämä työ vielä tappaa minut”, on mahdollisesti jo
kuusikymppisenä tai kuusikymmentäviisivuotiaana
sydänkohtauksen vammauttama, mikä on seurausta
hänen negatiivisista, vuosia kestäneistä tunnustuksistaan,
jotka ovat perineet nyt saatavansa.
Älä käytä ihmisten turhanpäiväistä ja kelvotonta
kieltä kuten eräs kaveri, joka tapasi aina sanoa:
”Pelkään, että…!” ”Pelkään, että alkaa satamaan!”
”Pelkään, etten pysty tekemään sitä sinun talollesi!”
Onko sinun pelättävä, jos on tulossa sadetta? Kun
puhut tuohon tyyliin, pelko kasvaa jättiläiseksi ja
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pääsee kahlitsemaan sinua. Älä sano: ”Mahavaivani on
palannut”; eihän se ole sinun mahavaivasi! Mahavaiva
ei ole Jumalasta, joten älä ala omistamaan sellaista.
Ainoat asiat, mitä kelpuutamme puheeseemme ovat
sellaisia, mitä Jumala on antanut meille siinä kielessä,
minkä olemme saaneet Jumalalta” (1 Korinttolaiskirje
2:12-13).
Jeesus sanoi: ”Sillä en minä itsestäni ole puhunut,
vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut
minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä
puhuman” (Johannes 12:49). Kun Jeesus sanoi: ”En
ole itsestäni puhunut”, Hän tarkoitti sillä, ettei ollut
puhunut ”omasta päästään”. Se puhe ei siis ollut
alkuisin Hänestä. Kaikki, mitä Hän puhui, oli lähtöjään
Isästä.
Kristillisyydessä emme puhu ”omasta päästämme”,
vaan puhumme Sanasta nousevia asioita; Valtakunnan
sanoja. Kunnia Jumalalle!

Tunnustus

Rakas taivaallinen Isä, kiitän
Sinua valtakuntasi sanastosta,
jonka olen saanut käyttööni.
Jeesuksen tavoin minäkään
en puhu itsestäni tai omasta
päästäni, vaan puhun Isältä
tulevia sanoja. Olen enemmän
kuin valloittaja. Kaikki asiat
juontuvat minun parhaakseni!
Hän, joka on minussa, on
suurempi kuin hän, joka on
maailmassa. Olen suoranainen
siunaus omalle maailmalleni.
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
8:28-9:1-17
1. Mooseksen
kirja 27-28

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 5:21-30
1. Mooseksen
kirja 11

Lisäopiskelua varten:
Johanneksen kirje 12:49-50; Markus 11:23-24
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ihminen on henkiolento
Mutta hän vastasi ja sanoi: Kirjoitettu on: ‘Ei
ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta
sanasta, joka Jumalan suusta lähtee
(Matteus 4:4).

K

aikista Jumalan luomista, vain ihminen luotiin
”henkiolennoksi.” Raamattu osoittaa, että
Jumala teki ihmisen omaksi kuvaksensa ja kaltaiseksensa
(1 Mooseksen kirja 1:26). Hän teki meidät kuvastamaan
itseään niin, että näytämme Häneltä ja kaltaiseltaan,
niin että toimimme Hänen tavoin. Emme ole eläinten
kaltaisia – kuten esim. koirat, kissat, hevoset apinat ja
paviaanit. Me olemme henkiolentoja.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiskertomus
osoittaa meille, että kaikki eläimet ja ihmiset saivat
syntynsä Jumalan Sanan kautta. Mutta ihmistä luotaessa
nousee esille kaksi tärkeää sanaa. Ensimmäinen on sana
”luotiin” (1 Moos 1:27): ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi
kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi…” Sitten
1 Moos 2:7:ssä sanotaan: ”Silloin Herra Jumala teki
maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa
elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.”
Nämä kaksi ilmaisua – ”luotu” ja ”tehty” –
esiintyvät välistä ihmisten puheessa vaihtoehtoisina,
mutta ne tarkoittavat eri asioita. Eroavuus ei ole
pelkästään merkitystä koskeva, vaan siinä kuvaillaan
Jumalan kahta alkuperäistä, eri tarkoitusta: Hänen
suunnitelmaansa ja hänen näkyään ihmisestä. Kun
Jumala ”loi” ihmisen Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksensa,
finnish

kukaan ei kyennyt näkemään luotua ihmistä, sillä
kyseessä oli ihmisen hengen olemus. Vaikka kukaan
ei kyennyt näkemään tätä luotua ihmistä, Jumala tunsi
hänet, sillä hän oli Jumalassa.
Sitten Raamattu kertoo, että Jumala muovasi
maan tomusta ihmisen, millä viitataan ihmisen
fyysiseen kehoon. Raamattu sanoo, että kun Jumala
oli muovannut ihmisen, Hän puhalsi tämän sieraimiin
elämän hengen.” Se tapahtui silloin, kun Hän toi esiin
luomansa henki-ihmisen, ja ihmisestä tuli elävä sielu.
Juuri tämä seikka tekee ihmisestä niin toisenlaisen
verrattuna muuhun eläinkuntaan. Olet ensisijaisesti
henki, etkä fyysinen keho; ja ihmisen hengen todellista
ruokaa on Jumalan Sana.
Jeesus sanoi (Matteus 4:4): ”Ei ihminen elä
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka
Jumalan suusta lähtee.” Ihmisen hengen kehittyminen
tapahtuu yksinomaan Jumalan Sanan kautta. Sinä
rakennut ja pysyt hengissä Sanan vaikutuksesta.
1Pietarin kirje 2:2 sanoo: ”…halatkaa niin kuin
vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa,
että te sen kautta kasvaisitte…”

Rukous

Kallis Isä, Sinun Sanasi on minun
ilonaiheeni! Sanasi ravitsee,
rakentaa ja muuttaa minua
tänään. Olen yhdistetty Herraan,
ja minusta on tullut yksi henki
Hänen kanssansa. Senpä vuoksi
minut on pyhitetty kokonani ja
minut varjellaan hengen, sielun ja
ruumiin puolesta syyttömyydessä
Herramme tuloa varten.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 9:18-38
1. Mooseksen
kirja 29-30
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 5:31-40
1. Mooseksen
kirja 12

Lisäopiskelua varten:
Jeremia 15:16; Psalmit 119:105
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Elämäntyylisi kertoo
jumalisuudestasi
Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita
itseäsi jumalisuuteen (1 Timoteuskirje 4:7).

J

umalisuudella tarkoitetaan hurskautta Jumalan
edessä, kunnioittavaa asennetta hengellisissä
tai jumalisissa asioissa. Kyseessä on harras palvonta.
Sillä ei viitata sisäiseen vanhurskauteen tai luontaiseen
pyhyyteen. Nyt puhutaan siitä, mitä sinä teet, miten
vastaat Jumalalle Hänen asioissaan. Esimerkiksi,
sinun kuuluisi käyttäytyä tietyllä tapaa saapuessasi
Jumalan huoneeseen, koska kirkko ei ole aivan
mikä tahansa paikka. Se on paikka, missä palvotaan
Jumalaa. Se edellyttää sinulta arvostavaa suhtautumista
seurakunnassa käyntiä kohtaan.
Jumalisuus ilmenee sinun käytöksessäsi.
Pukeutumisellasi on merkityksensä; vaatetuksessa
on otettava huomioon tietyn verran kunnioitusta.
On olemassa Jumalan Hengen mukainen moraali, ja
sitä moraalia on oltava sinun elämässäsi. On ulkoisia
seikkoja, joita ihmisten tulisi voida nähdä sinussa ja
sanoa, että tuossahan on kristitty ihminen. Se ei näy
heille sydämestäsi, mutta luonteesi ilmentää sitä. Siitä
on kysymys jumalisuudessa. On sellaisia elokuvia,
joita sinun ei tulisi katsoa. Ja on kirjoja ja lehtiä, jotka
eivät sovellu luettavaksesi. On paikkoja, joista sinua
en toivoisi löydettävän, koskapa olet toisenlainen. Ja
finnish

jos mistä tahansa johtuen havaitset olevasi jossakin
sellaisessa paikassa, sinun tulisi mennä sinne jumalisen
hurskaasti. Aivan, sinut on kutsuttu elämään sellaista
elämää. Läsnäolosi kuuluu ilmentää ja välittää Jumalan
vanhurskautta, sillä sinä olet vanhurskauden puu ja
tuotat vanhurskauden hedelmiä.
Älä ikinä hukkaa silmistäsi näkyä siitä, kuka sinä olet;
sinä olet toisenlainen. Sinä olet Jumalan kirkkauden,
täydellisyyden, ihanuuden ja vanhurskauden sekä
symboli että ruumiillistuma. Näe itsesi sellaisena ja
käyttäydy sen mukaisesti: ”Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa,
julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä
kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa” (1 Pietarin
kirje 2:9 [AMP]).

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua, että
olet antanut minulle lahjaksi
vanhurskauden ja inspiroit minua
vaeltamaan siitä tietoisena,
niinkuin vanhurskaiden
kuuluu. Kristuksessa minä
elän todeksi oikean luontoni,
ja kutsumukseni, kantamalla
vanhurskauden hedelmiä ja
inspiroimalla hurskaudellani
monia hengellisiin ja jumalisiin
aktiviteetteihin, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 10:1-23
1. Mooseksen
kirja 31-33
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 5:41-48
1. Mooseksen
kirja 13

Lisäopiskelua varten:

2 Pietarin kirje 3:10-11; Psalmit 1:1-3; Matteus 5:48; 2
Pietarin kirje 1:5-7
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Suostu hänen tahtoonsa
Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän,
laskeutui polvilleen ja rukoili. sanoen: Isä, jos sinä
tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön
kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun
(Luukas 22:41-42).

A

vausjakeessa havaitsemme Herran Jeesuksen
olevan kovin tuskaisessa rukouksessa Isän
puoleen. Jakeessa neljäkymmentäneljä Luukkaan
evankeliumin luvussa kaksikymmentäkaksi sanotaankin:
”Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä
hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat,
jotka putosivat maahan.” Jeesus oli ratkaisun hetkessä.
Rukouksessaan Hän sanoi: ”Isä, jos sinä tahdot, niin
ota pois minulta tämä malja…”
Hän puhui tässä pian tapahtuvasta hengellisestä
kuolemastansa ja siitä tosiasiasta, että tuon kuoleman
tullen Isä kääntäisi selkänsä Hänelle maailman synnin
tähden, joka tultaisiin laskemaan hänen päällensä. Tässä
oli Hänen sanoinkuvaamattoman tuskansa lähde. Hän
tiesi mitä ristillä oli odottamassa, eroon joutuminen
Isästään. Mutta alusta pitäen Hän oli julistanut
profeetallisesti: ”Katso, minä tulen – kirjakääröön on
minusta kirjoitettu – tekemään sinun tahtosi, Jumala’”
(Heprealaiskirje 10:7).
Hän tiesi, mikä oli Isän tahto ja Hän tuli täyttämään
sen, kuten Sana sen niin kirkkaasti toi julki. Niin, vaikka
tämä Isästä eroon joutuminen, oli hirvittävä ja inhottava
kokemus, silti Hän taipui Isän tahtoon. Hän oli Isän
tahdon ilmentymä ja sen täyttäjä. Tämä on asia, joka
kuuluu olla sinunkin elämässäsi totta: että Isän tahto
finnish

täyttyy.
Milloin vain havaitset olevasi elämän tienhaarassa,
niin valitse Isän tahto. Saattanet kysyä: ”Entä jos en
tiedäkään Hänen tahtoaan kyseisessä asiassa?” Siinä
on yksi syy sille, miksi sinussa on Pyhä Henki; kysy
Häneltä, ja Hän kyllä paljastaa sen sinun hengellesi.
Kun lisäksi tutkit ja meditoit Sanaa, niin Jumalan tahto
pääsee paljastumaan sinun hengellesi. Jumalan Sana
on Hänen tahtonsa ilmaus; Hänen viisautensa on
Hänen Sanassaan. Kun siis toimit Sanan mukaisesti,
niin elämäsi toteuttaa Jumalan tahtoa.
Älä yritäkään etsiskellä ”uutta” Jumalan tahtoa,
pysy tiukasti Sanassa! Fyysisen heikkouden hetkellä ja
tuskan alla tarraudu kiinni Sanaan, niin sinä saat ottaa
vastaan vahvistumisen. Raamattu sanoo Jeesuksesta
Hänen ahdingossaan: ”Niin hänelle ilmestyi taivaasta
enkeli, joka vahvisti häntä” (Luukas 22:43). Kuka
mahtoi olla tuo enkeli? Hän oli Pyhä Henki! Kun sinä
joudut kriisitilanteeseen, niin rukoile vilpittömästi,
vakuuta Sanaa, ja niin sinä saat ottaa vastaan vahvistusta
toteuttaaksesi Isän tahdon.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua siitä,
1 VUODEN
että vahvistat minua Hengelläsi RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
toteuttamaan aina tahtoasi.
Juuri Sinä vaikutat minussa sekä Matteus 10:24-42
1. Mooseksen
tahtomisen ja tekemisen, että voin
kirja 34-35
toteuttaa sinun hyvän tahtosi.
Elämäni ilmentää päivittäin
2 VUODEN
Sinun tahtoasi, ja minä täytän RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
Sinun tarkoituksiasi ja elämälleni
Matteus
6:1-13
antamaasi päämäärää kirkkaasti
1. Mooseksen
ja iloiten, Jeesuksen nimessä.
kirja 14
Aamen.

Lisäopiskelua varten:
Filippiläiskirje 2:13; Roomalaiskirje 8:26-27; Roomalaiskirje 12:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ajattele… Puhu… ja Toteuta
Sanaa
Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa
sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen
rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan
kaikkien pyhitettyjen joukossa (Apostolien teot 20:32).

U

udestisyntyneenä sinä olet saanut alkusi
turmeltumattomasta Jumalan Sanasta.
Raamattu sanoo: ”…olette uudestisyntyneet, ette
katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä,
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta” (1 Pietarin
kirje 1:23). Siispä sinun on aiheellista oppia käyttämään
Jumalan Sanaa. Opi ajattelemaan, puhumaan ja
toimimaan Jumalan Sana mukaisesti, mikä on totta.
Jeesus sanoi: ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi
on totuus” (Johannes 17:17).
Mikäli et ajattele, puhu ja toimi sen mukaan että
Sana on totta, niin sinä haluaisit ilmeisesti olla pelkästään
uskonnollinen, eikä uskonnossa ole mitään elämää.
Raamattu sanoo:”…heissä on jumalisuuden ulkokuori,
mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta…
jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan
voi päästä totuuden tuntemiseen” (2 Timoteuskirje
3:5-7). Sinä voit asettaa koko elämäsi Sananvaraan;
sen luotettavuudessa ei ole mitään kyseenalaistettavaa.
Sana ei ikinä petä, sillä se on hengellinen laki. Jeesus
sanoi: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani
eivät katoa” (Markus 13:31).
Monta vuotta sitten asetin itselleni haasteen
finnish

uskoa, puhua ja elää todeksi Sanaa. Syy siihen oli
yksinkertainen: Ei ole mahdollista uskoa Jumalan Sanaa
niin että jäisi entiselleen. Tein päätökseni lähteä tälle
Sanan tielle ja elää Sanassa, ja sen seurauksena on
ollut elämä, joka on saanut ainoastaan yhden suunnan:
suunnan ylös- ja eteenpäin; Sanasta tulevan kestävän
voittoelämän ja kunnian!
1 Timoteuskirjeessä 4:15 sanotaan: ”Harrasta
[meditoi] näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi
kaikkien nähtävissä.” Tällä tarkoitetaan sitä, että
edistymisesi, harjaantumisesi ja menestymisesi tulee
ilmi kaikille, kun olet antautunut Jumalan Sanan
johtoon. Eläessäsi todeksi Sanaa, sitä ajatellessasi,
puhuessasi ja toteuttaessasi on menestymisesi leviävä
laajalti ja tuleva laajalti ja julkisesti tunnetuksi. Jokainen
haluaa päästä näkemään, että sinä edistyt valtavasti
kaikilla elämäsi alueilla. Sanan palvelutehtävän on
määrä saada tämä aikaan sinun kodallasi.

Rukous

Sinun Sanasi, rakas Isä, on
1 VUODEN
päivittäistä meditoitavaani. RAAMATUNLUKUSiinä minulla on rauha, turva,
SUUNNITELMA
vauraus, terveys ja kaikki elämän Matteus 11:1-30
hyvät asiat. Hengessäni oleva 1. Mooseksen kirja
36-37
Sinun Sanasi antaa minulle
oikean ajattelutavan. Voittoni on
2 VUODEN
varmistettu, sillä Sinun Sanasi on RAAMATUNLUKUminun huulillani; eikä mikään ole
SUUNNITELMA
minulle mahdotonta, Jeesuksen Matteus 6:14-24
nimessä. Aamen.
1. Mooseksen
kirja 15

Lisäopiskelua varten:
2 Kirje Timoteukselle 3:15-17; Joosua 1:8 AMP
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Olet Jumalalle arvokas
Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun
vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku
mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala
osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että
Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän
edestämme (Roomalaiskirje 5:7-8).

O

letko ikinä tullut ajatelleeksi sitä tosiasiaa,
että Jumala rakastaa sinua aivan
henkilökohtaisesti? Aivan niin, SINUA! Jumala
rakastaa sinua täsmälleen yhtä paljon kuin Jeesusta.
Sinun arvosi on Hänelle sama kuin Jeesuksen arvo;
muutoinhan Hän ei olisi lähettänyt Jeesusta kuolemaan
sinun sijastasi. Ajattelepa tätä: Hän ei lähettänyt jotain
enkeliä kuolemaan sijastasi; Hän lähetti oman Poikansa,
Jeesuksen Kristuksen: ”Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Johannes 3:16).
Sinä olet Jumalan Pojan, Jeesuksen elämän arvoinen.
Tämä paljastaa tosi kirkkaasti sinun todellisen arvosi
Jumalalle.
Jos olisit ollut ainut ihminen koko maapallolla,
Jeesus olisi silloinkin tullut kuolemaan. Hän ei kuollut
meidän puolestamme sen vuoksi, että meitä on
monia; ei suinkaan. Hän kuoli koska Hän rakasti meitä.
Jumalan silmissä me olemme kerrassaan erityisiä.
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Muista aina, että Jumala rakastaa sinua yhtä paljon
kuin Hän rakastaa Jeesusta. Jeesus itse todisti tästä
Johanneksen evankeliumissa (17:23): ”…niin että
maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt
ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua
rakastanut” [TLB].
Kuvittelehan, että sait lahjaksi kynän, mutta et
tiedä sen arvoa. Sitten, joku huomaa kynän ja hän
kertoo sinulle, että Tasavallan presidentti käyttää juuri
samanlaista kynää, ja että vastaavia kyniä on koko
maailmassa ainoastaan kymmenen kappaletta. Kynän
arvostus nousee kohisten silmissäsi, sillä sinulla on nyt
tietoa tuosta kynästä.
Samoin käyköön nyt oman itsearvostuksesi
suhteen. Sinä olet Jumalan aivan erityinen aarre:
”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto,
pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen
jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät
ihmeelliseen valkeuteensa (1 Pietarin kirje 2:9
[AMP]).

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, kiitän Sinua
minua kohtaan osoittamastasi
suuresta rakkaudestasi. Minä
tiedän kuka olen; olen Sinun
kuvailemattoman arvokas
jalokivesi! Minä vaellan tästä
tietoisena; minut on asetettu
istumaan yhdessä Kristuksen
kanssa yläpuolelle tämän
maailman kaikkia turmelevia
vaikutuksia. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 12:1-21
1. Mooseksen
kirja 38-39
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 6:25-34
1. Mooseksen
kirja 16

Lisäopiskelua varten:
Luukas 12:6-7; Roomalaiskirje 5:6-8; Efesolaiskirje 2:10
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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”Jumalihmiset”
Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat
Jumalan lapsia (Roomalaiskirje 8:14).

I

lmaisulla ”Jumalan lapset” ei ole kuvaus geeni- tai
verenperimästä johtuvasta yhteenkuuluvuudesta.
Kun sanomme esimerkiksi, että ”Jeesus Kristus on
Jumalan Poika”, niin tarkoitamme sillä sitä, että Jeesus
Kristus on ”Jumalihminen”; mikä taas merkitse Jumalaa
lihaksi tulleena ihmisenä. Juuri sen vuoksi, että Jeesus
sanoi juutalaisille, että Hän on Jumalan Poika, he
halusivat kivittää Hänet hengiltä. He ymmärsivät, mitä
Hän tarkoitti; Hän siis sanoi: ”Minä olen Jumalihminen,
eli Jumala, joka on tullut ihmisen lihaan.
Myös juutalaisten antama vastaus kertoo, että
asia oli, kuten Hän oli sanonut; He sanoivat: ”Miten
sinä ihmisenä saatat tehdä itsesi Jumalan vertaiseksi?”
tämän johdosta he olivat valmiita surmaamaan hänet,
koskapa heidän uskonnollisen mielensä mukaan
moinen oli yhtä kuin pyhäinhäväistys. He ymmärsivät,
ettei Hän ollut puhunut vain geeniperimästään, sillä he
tiesivät jo, että Maria oli Hänen äitinsä, ja olettivat, että
Joosef on Hänen isänsä. Ennen kuolleista nousemistaan
Jeesus ei ollut vielä ’Isästä syntynyt’. Hänestä tuli ’Isästä
esikoisena syntynyt’ vasta noustessaan kuolleista, ja
Isä sanoi Hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä
päivänä minä sinut synnytin” (Apostolien teot 13:3233; Kolossalaiskirje 1:18; Heprealaiskirje 1:5).
finnish

Tämän vuoksi Raamattu sanoo, että Jeesuksessa
tulee esiin aivan uusi luomus. Häntä kutsutaan
”esikoiseksi”, eikä vain ainoaksi kuolleista syntyneeksi,
meidän myöhemmin tulleiden vuoksi! Kun Hän kuoli
ristillä, Hän oli meidän edustajamme; me kaikki
kuolimme Hänessä. Kun Jumala nosti Hänet kuolleista,
mekin nousimme kuolleista Hänessä. Täten sinä olet
Kristuksessa jumalihminen. Psalmi 82:6 sanoo: ”Minä
sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman
poikia.” Tuo oli profeetallista kieltä, sillä me synnyimme
samasta Hengestä, joka nosti Jeesuksen kuolleista.
Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitos henkeni
johdonmukaisesta kasvatuksesta
ja harjaannuttamisesta Sanallasi.
Pyhän Hengen voiman kautta,
Hänen, joka tekee työtään
1 VUODEN
minussa, minä otan käyttöön RAAMATUNLUKUpaikkani täyttäen palvelutehtäväni SUUNNITELMA
j u m a l i h m i s e n ä o m a s s a Matteus 12:22-50
elämänpiirissäni ja julistan, että 1. Mooseksen kirja
40-41
vain Jumalan vanhurskaus voittaa
minun maailmassani, Jeesuksen
2 VUODEN
nimessä. Aamen.
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 7:1-12
1. Mooseksen
kirja 17

Lisäopiskelua varten:
2 Pietarin kirje 1:4 NLT; 1 Johanneksen kirje 4:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Tieto on meidän hengessämme
Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että
me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme
lapsia, niin olemme myös perillisiä, Jumalan
perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran
yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me
yhdessä myös kirkastuisimme
(Roomalaiskirje 8:16-17).

U

udestisyntyneinä meidän hengessämme on
todistus siitä, että me olemme Jumalan lapsia.
Jeesukselta iankaikkisen elämän saaneena Jumalan
Henki todistaa sinun henkesi kanssa; syvälle sinun
sisimpääsi ulottuu tietoisuus sitä, että Jumala on sinun
Isäsi. Tämä ei ole mikään pelkkä oletus! Meillä on
sisäistä informaatiota, tietoa, jota Pyhä Henki tuottaa
meissä, jotka olemme Jumalasta syntyneitä.
Huomioi avausjakeemme jälkipuolisko; se on
todella kaunista. Siinä sanotaan: ”Mutta jos olemme
lapsia, niin olemme myös perillisiä, Jumalan
perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran
yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä
myös kirkastuisimme.” Kuinka voisitkaan olla puilla
paljailla tai elää vain tavallista elämää, tietäen ettet
ole pelkästään perillinen vaan peräti ’yhdessä perijä’
Kristuksen kanssa.
Se tarkoittaa, että kaikki mikä kuuluu Jeesukselle,
kuuluu myös sinulle, samaan tapaan kuin se kuuluu
Hänelle. Hän ei omista yhtään sinua enempää teidän
perinnöstänne. Tämä ei ole sinun aikaansaannostasi,
finnish

vaan Jumalan teko. Sitä on Jeesuksen Kristuksen
armo(suosio). Hän saattoi sinut olemaan yhtä itsensä
kanssa; ystävyyteen Hänen kanssaan. Halleluja! Niinpä
sinä et voi katsoa sen perään, mitä sinun vanhemmillasi
on tai ei ole; olet jo vauras, sillä olet Kristuksen
kanssaperillinen. Maailma on sinun omaisuuttasi. Elä
vaeltaen tietoisena tästä; olet maailman omistaja.
Mikään ei saata toimia sinulle haitaksi.
Roomalaiskirje 8:28 sanoo: ”Mutta me tiedämme,
että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka
Jumalaa rakastavat…” Pistä merkille sanonta ”me
tiedämme”, millä tarkoitetaan sitä, että kyseessä ei
ole suinkaan olettamus! Tietoisuus siitä, että olemme
voittaneet maailman, on meidän hengessämme;
olemme enemmän kuin voittajia ja olemme voittajia
Kristuksessa Jeesuksessa! Ei väliä, miten pimeiksi ja
synkiksi tai huteroiksi asiat menevät, sillä meillä on tämä
sisäinen tieto, aistien ulottumattomista tullut tieto, että
asiat takuuvarmasti kääntyvät meille parhain päin!

Tunnustus

Olen Jumalan perillinen ja perin
1 VUODEN
yhdessä Kristuksen kanssa; RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
maailma kuuluu minulle. Minä
tiedän kuka minä olen. Olen Matteus 13:1-23
voittaja Kristuksessa Jeesuksessa, 1. Mooseksen kirja
42-43
suuresti siunattu ja hallitsen ja
vallitsen Herran kanssa, joka on
2 VUODEN
minun Paimeneni, minun kallioni, RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
turvapaikkani ja kilpeni. Minä
elän ja vaellan vanhurskaudessa Matteus 7:13-20
ja runsaudessa, Jeesuksen 1. Mooseksen
kirja 18
nimessä.

Lisäopiskelua varten:

1 Korinttolaiskirje 3:21-23; 1 Korinttolaiskirje 6:17; 2
Pietarin kirje 1:3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Hän on suojeleva sinua
Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata
sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän
Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä,
ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja
vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas,
että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä
kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka
sinä olet pystyttänyt (Daniel 3:16-18).

Ä

lä kristittynä ikinä hankkiudu sellaiseen tilaan,
että joutuisit puolustelemaan, olemaan
peloissasi tai ilmaisemaan haluttomasti ajatuksiasi
Kristuksesta ja evankeliumin sanomasta. Ei minkään
eikä kenenkään tulisi kyetä estämään tai vaientamaan
sinua julistamasta Jeesusta Herrana. Hän on suurempi
kakkia hallituksia, instituutioita tai valtajärjestelmiä.
Hän vallitsee ja hallitsee koko universumia, kaikkea
galakseista hallituksiin. Mikään nimi tai voima ei välty
Hänen valtansa vaikutukselta (Efesolaiskirje 1:21).
Siksi älä suotu pelkäämään mitään lainsäädäntöä,
mikä kieltää sinua julistamasta tai ilmaisemasta uskoasi
Kristukseen ja saarnaamaan evankeliumia. Ota
mallia Sadrakista, Meesakista ja Abednegosta, joita
aikansa hallinto hätisteli kumartamaan kuninkaasta
tehtyä kultaista kuvaa uhkaamalla heitä tuliseen
pätsiin joutumisella. Hehän kieltäytyivät tekemästä
kompromissia ja valitsivat osakseen mieluummin
kuoleman kuin pelkäämisen.
Lue uudelleen avausjakeestamme heidän
innoittavat sanansa heidän vakaasta ja ehdottomasta
sitoutuneisuudestaan Herran tahtoon, kun he vastasivat
kuninkaan säädöksen johdosta. Kuningas raivostui ja
määräsi heidät välittömästi heitettäviksi tuliseen pätsiin.
finnish

Tuli oli niin tulistettua, että se poltti ja tappoi miehet,
jotka heittivät heidät pätsiin. Mutta Sadrak, Meesak
ja Abednego selvisivät vahingoittumattomina. Herra
suojasi heitä. Kun Nebukadnessar havaitsi, että pätsin
tulinen hehku ei kykene heitä vahingoittamaan, hän
katui; lue kuninkaan esitys Danielin kirjasta (3:28-29).
Niin siinä käy, kun asettaudut elämään uskon
varassa, vaikka vastustus olisi kuinka tulista ja
pelottavaa. Ei mene kauaakaan, kun sinua kritisoivat
inspiroituvat uskostasi ja vakaumuksestasi, mikä
saattaa koitua heidän pelastukseksensa. Joten palvele
Jumalaa koko elämälläsi. Saatat joutua menettämään
työsi evankeliumin julistamisen vuoksi, mutta eivät he
kykene ottamaan sinulta pois Herran iloa, joka on sinun
hengessäsi. He saattavat likvidoida sinun firmasi, mutta
eivät he kykene likvidoimaan sinun henkeäsi.
Jumala kykenee kaikkeen! Luota Häneen. Hän
vapautti Sadrekin, Meesaki ja Abednegon tulisesta
pätsistä. Hän toi Danielin ulos leijonien luolasta. Hän
vapautti Mordekain ilkeän Hamanin käsistä. Jumala on
juuri Hän, joka on sinun tukenasi; Hän taistelee sinun
puolestasi. Juuri Hän on sinun suojelijasi.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän
1 VUODEN
Sinua Kirjoituksista saamastani RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
lohdutuksesta; sisimmässäni
oleva Henkesi voimistaa ja Matteus 13:24-43
antaa energisyyttä niin, että
1. Mooseksen
kirja 44-45
on ihan sama, mitä haasteita
vastaani tulee, sillä voitan ne
2 VUODEN
aina aivan mahtavasti. Pyhä
RAAMATUNLUKUHenki elää minussa, ja Hän on
SUUNNITELMA
tehnyt minusta paljon enemmän
Matteus 7:21-29
kuin pelkän voittajan, Jeesuksen 1. Mooseksen
nimessä. Aamen.
kirja 19

Lisäopiskelua varten:
Daniel 6:27; Roomalaiskirje 8:26-28; Daniel 3:28-29
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kaikella on oma älykkyytensä
Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa
Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta
on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta
tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon
varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva
vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan
lasten kirkkauden vapauteen
(Roomalaiskirje 8:19-21).

K

un katselet ympärillesi, luonnonmukaisista
aineksista muovatut ja teollisesti tuotetut
materiaalit eivät toimi missään muussa mielessä kuin
siinä, mitä varten olemme tehneet ne toimimaan. Mutta
ne kykenevät paljon enempään; ne voivat kuulla sinua,
sillä elämässä kaikella on oma älykkyytensä.
Ajattelepa Moosesta, jolle Jumala sanoi: ”Ota
sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja
puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle, niin se
antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta
ja juotat joukon ja sen karjan” (4 Mooseksen kirja
20:8).
Ensimmäisellä kerralla, kun kansa janosi vettä,
Jumala käski Mooseksen ottaa sauva käteensä ja
kansan vanhinten edessä lyödä kalliota, ja niin siitä
vuotaa vettä. Hän toimi kuten Jumala oli määrännyt,
ja vesi virtasi. Katso 2 Mooseksen kirja 17:5-6. Mutta
tällä kertaa Jumala käski Moosesta puhumaan kalliolle.
Nyt onkin tärkeää huomata, että kalliolla oli oma
älykkyytensä.
finnish

Markuksen evankeliumin luvussa 11 kerrotaan,
että Jeesus puhutteli puuta. Jeesuksen oli nälkä, ja
Hän oletti löytävänsä puusta jonkun hedelmän, vaan
ei siitä mitään löytynyt. Raamattu sanoo: ”Niin hän
puhui ja sanoi sille: “Älköön ikinä enää kukaan sinusta
hedelmää syökö”. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat
sen” (Markus 11:14). Ensiksikin, pistä merkille: siinä
sanotaan, että Jeesus puhui puulle. Toiseksi, Hänen
opetuslapsensakin kuulivat Hänen puhuttelevan puuta.
Seuraavana aamuna puu oli kuollut juuriaan myöten
(Markus 11:21).
Tästä huomaat, että kaikki elollinen, elävät ja
kuolleet esineet, omaavat älykkyyden. Raamattu sanoo,
että koko luomakunta odottaa tuskaisesti huokaillen
Jumalan lasten ilmestymistä. Koko luomakunta on
ollut orjuutettuna; mutta nyt se ikävöi päästä siihen
vapauteen, mikä on Jumalan lapsilla. Juuri meidän
tehtävämme on laskea luodut vapaiksi. Me olemme
maailman toivo ja valo. Puhu siis lakkaamatta elämää ja
siunauksia ympäristöllesi, kaikelle, mitä on ympärilläsi.
Kunnia Jumalalle!

Tunnustus

Olen Jumalan kuningas ja pappi;
sen vuoksi minun suuni sanat
ovat henki ja ovat elämä! Minä
annan elämän kaikelle, mitä
on ympärilläni! Kaikki minun
maailmassani, niin elollinen
kuin elotonkin, on ladattu
täyteen elämää ja vitaalisuutta!
Ylistys Jumalalle!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
13:44-14:1-12
1. Mooseksen
kirja 46-48

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 8:1-11
1. Mooseksen
kirja 20

Lisäopiskelua varten:
Markus 11:22-24
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Vastaa Sanaan
Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niin kuin
kirjoitettu on: Minä uskon, sen tähden minä puhun,
niin mekin uskomme, ja sen tähden me myös
puhumme (2 Korinttolaiskirje 4:13).

J

umala haluaa, että uskomme Hänen Sanansa
ja elämme todeksi Hänen Sanansa. Hän haluaa
meidän käyttävän Sanaansa, ottavan Sanan suuhumme
ja puhuvan sitä. Ei Hän antanut meille Sanaansa
pelkästään lainattavaksemme, muistellaksemme
tai resitoidaksemme. Hän antoi meille Sanansa,
jotta vastaisimme siihen kirjaimellisesti. Sinun on
sovittauduttava Sanaan ja puhuttava se edelleen, mikä
puolestaan tuottaa sitten tulosta.
Ajattele psalmistan kynästä meille piirtyneitä
mahtavia sanoja Psalmi 23:1-4: ”Daavidin virsi. Herra
on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään;
virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän
virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle
tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin
pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi
minua lohduttavat.”Havaitsemme, että Daavid
vakuuttaa Jumalan Sanaa antamalla henkilökohtaisen
julistuksensa Jumalan Sanan perustalla.
Ei ole aihetta puutteeseen, kyvyttömyyteen, tai
voimattomuuteen; ei mitään pelättävää vastapuolen
taholta. Ei mitään syytä epäonnistua tai painua
epätoivoon missään asiassa! Vakuuta Sanaa. Ota
Jumalan Sana käyttöön puhumalla! Julista, että sinua
finnish

kuljetetaan vanhurskauden polkuja. ”Minä vaellan
Jumalan kirkkaudessa ja kuljen kasvaen suureksi siinä
elämäntehtävässäni, joka minulla on Hänessä!”
Älä sano: ”Herra, vapauta minut pahasta”, vaan
sano pikemminkin: ”En minä pelkää mitään pahaa!”
Se tarkoittaa, ettei ole mitään huolta mistään pahasta,
tai sinua ympäröivistä vastustajista, sillä sinä kukistat
heidät, koska Hän, joka on sinussa, on suurempi kuin
se, mikä on maailmassa (1 Johanneksen kirje 4:4).
Kristus on sinussa (Kolossalaiskirje 1:27); ja se tarkoittaa
elämässäsi kirkkautta, täyttymystä, iloa, edistymistä ja
yliluonnollisia siunauksia.
Mutta on niin, että näin ei tapahdu pelkästään
sen vuoksi, että olet kristitty; sinun on vakuutettava
sitä. Kun elämä näyttää käyvän synkäksi ja asiat
kalpenevat, älä antaudu epätoivoon; tartu Sanaan ja
puhu se. Julista: ”Kristus on minussa; sen vuoksi olen
aina ainoastaan voitollinen!” Kaikki mitä Jumala sanoi,
koituu sinun hyväksesi ja edellyttää oikeaa vastakaikua.
Siispä, vastaa vakuuttamalla samaa, mitä Hän sanoi
sinua koskien Sanassaan.

Tunnustus

Jumalan Sana, joka tulee puheena
ulos suustani, on sitä että Jumala
puhuu! Kun otan Sanan ja käyn
puhumaan sen, elämäni saa
siitä sellaisen vaikutuksen ja
muutoksen kuin Sana sanoo,
ja se tekee minusta Kristuksen
elävän ja kävelevän kirjeen.
Ihmiset näkevät ja havaitsevat,
että olen ollut Herran seurassa,
sillä sellainen kuin Hän on,
sellainen minäkin olen tässä
maailmassa. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
14:13-36
1. Mooseksen
kirja 49-50

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 8:12-22
1. Mooseksen
kirja 21

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 10:10; Markus 11:23
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ota kehosi ohjakset
…vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä,
etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi
hyljättäväksi (1 Korinttolaiskirje 9:27).

J

umalan lapsena yksi tehtäväsi on ohjastaa aivan
tietoisesti kehosi Jumalan Sanan alaisuuteen.
On kristittyjä, joilta ei näytä onnistuvat paastoamisen
kaltainen hengellinen harjoitus. He eivät vain osaa
paastota järkevästi. Miksi? He ovat liian laiskoja! Kun
on aika käydä paastoon, heidän kehonsa nousee
vastarintaan; syntyy kamppailu. Juuri silloin heidän
mieleensä muistuu jo viikkoja pakasteessa oleva
kakku; heidät valtaa kyltymätön ruokahalu ja paaston
jatkaminen muuttuu taisteluksi.
Mutta on totta, että milloin vain näin pääsee
käymään, on hengelläsi aina halu puhutella sinua;
joten sinusta riippuu, haluatko vai et kuunnella
henkeäsi. Tuolloin käy niin, että kehosi yrittää selättää
sinut, jos taivut mieluummin lihan mieleen kuin
henkesi ohjattavaksi, sinä menetät toisen tilaisuuden
voida saattaa ruumiisi oman henkesi mieleiseksi.
Koettelemuksen alla ruumiisi tahtoo yletä herraksi,
mitä Jumala ei suinkaan tahdo.
Apostoli Paavali sanoi avausjakeessamme: ”…
minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten
minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi
hyljättäväksi” (1 Korinttolaiskirje 9:27). Aina kun
finnish

tarjoutuu mahdollisuus hengelliseen harjaantumiseen,
tartu annettuun tilaisuuteen. Esimerkiksi, kun on
rukouksen aika, niin rukoile! Kieltäydy tuntemasta
väsymystä tai halua nukahtaa; siirrä syrjään kaikki,
mikä pyrkii häiritsemään sinua ja tee itsekurin palautus
ottamalla aikaa rukoukseen. Niin tehdessäsi sinä
harjaannutat henkeäsi olemaan ruumiisi herrana.
Ulkoisella ihmisellä (sinun kehollasi) on aistinsa,
mutta niin on hengelläsikin. Ulkoisella ihmisellä on
mieli, joka pitää muistia vallassaan, mutta samoin tekee
henkesikin. Kumpaa siis harjaannutat; se ratkaisee
elämänlaatusi muotoutumisen. Aistiensa mukaan
elävien elämä käy hirvittävän rajoittuneeksi; heistä tulee
niitä, jotka kokevat elämässään epäonnistumisia ja
tappioita. Mutta Hengen kuljetuksessa elävät ovat niitä,
jotka ovat koulineet henkensä määräämään asioista.
Päätä toki se, että sinun henkesi saa nousta ruumiisi
herraksi; elä tämän maallisen menon yläpuolella.

Tunnustus

Minä kuulun Kristukselle ja olen
ristiinnaulinnut lihani himoineen
ja haluineen. Pidän itseäni
todellakin synnille kuolleena,
mutta Jumalalle elävänä
Jeesuksen Kristuksen kautta.
Minä vaellan aina Hengessä
ja tuon ilmi vanhurskauden
hedelmiä. Henkeni elää
Jumalalle! Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 15:1-28
2. Mooseksen
kirja 1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 8:23-34
1. Mooseksen
kirja 22

Lisäopiskelua varten:
Galatalaiskirje 5:16-18; 1 Korinttolaiskirje 9:24-27
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Ota vastaan
Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden
kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa
enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden
lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan
yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta
(Roomalaiskirje 5:17).

H

engen valtapiirissä on vallalla erinäisiä
lakeja; yhteyden laki, uskon laki ja sitten
vielä vastaanottamisen laki, mikä on tämänpäiväisen
keskustelun keskiössä. Avausjakeemme sanoo; ”Ja
jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema
on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän
ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan
runsauden…”
Tässä käytetty sana ”ottaa vastaan” on kreikaksi
”lambano.” Se ei ole yhtä kuin olla jossakin
odottelemassa jotain sellaista, mitä sinä mielisit saada
käsiisi; ei suinkaan. Tuo sana on huolella valittu. Se
poikkeaa jossain määrin siitä, mikä on sanan ”ottaa
vastaan” käsitesisältö. ”Lambano” on teonsana; se
tarkoittaa ”ottamista”, ”kiinni tarttumista” ja asian
tekemistä itsellesi henkilökohtaiseksi. Se tarkoittaa
sitä, että saat otteen jostakin ja otat sen omistukseesi.
Ihmisiä palvellessamme saatamme sanoa: ”Ota se”,
siitä on kysymys. Se on Hengen avainsana kertomaan
”vastaanottamisesta”.
Yllä oleva jae sanoo: ”…jotka saavat armon ja
finnish

vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä
hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.”
Tämä tarkoittaa, että he, jotka ”lambano” tarttuvat kiinni
tai pyydystävät, armon runsauden ja vanhurskauden
lahjan kautta, tulevat hallitsemaan elämässä. Huomaat
siis, että ei ole kysymys siitä, että Jumala on antamassa
sinulle jotakin; Hänhän on jo antanut sinulle kaiken
(1 Korinttolaiskirje 3:21). Sinun kuuluu ottaa se
omaksesi!
Kaikki on tehty sinulle mahdolliseksi nauttia.
Tartu kiinni iankaikkiseen elämään! Tarraudu omaan
yltäkylläiseen elämääsi Kristuksessa! Älä jää enää
tuumailemaan. Ota Kristus-perintöosasi haltuusi,
julistamalla alati ja rohkein mielin uskon julistustasi.

Tunnustus

Perintöosani Kristuksessa on
yliluonnollinen, arvoltaan ja
merkitykseltään käsittämättömän
suuri! Sen vuoksi minä julistan
vaeltavani tänään ylitsevuotavan
runsauden keskellä, sillä Jumala
on valmistanut minulle suuren ja
verrattoman omaisuuden, josta
on kaikeksi minun hengellisiin
tarpeisiini, raha-asioihini,
aineellisiin ja emotionaalisiin
asioihini! Kaikki, mikä kuuluu
minulle, nousee nähtäväkseni
Jumalan Sanan ilmestymisessä,
ja kun sen näen, niin minä otan
sen omakseni! Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
15:29-16:1-12
2. Mooseksen
kirja 3-5
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 9:1-13
1. Mooseksen
kirja 23

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 2:12-13; Matteus 7:7
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Ole kyltymätön Sanan suhteen
Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen
armonsa sanan haltuun, hänen, joka on
voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan
teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa
(Apostolien teot 20:32).

J

umalan Sana antaa sinulle paljon enemmän mitä
elämisen moraalikoodi; Sana rakentaa, nostaa,
muuttaa sinua ja lähettää sinut Kristuksessa olevaan
perintöosaasi ja elämäntarkoitukseen. Sananlaskut
11:9 kertoo meille, että ”taito” – Jumalan Sanan
ilmoitustieto – koituu vanhurskaitten pelastukseksi.
Sinun on siis paikallaan tuntea Sanaa, varastoida
sitä itseesi ja pistää se aivan tietoisesti toimimaan
elämässäsi. Siten sinä turvaat itsellesi elämän, joka on
alati kasvavaa kirkkautta. Raamattu sanoo: ”Kaikki
on teidän” (1 Korinttolaiskirje 3:21), mikä tarkoittaa
sitä, ettei sinulta puutu yhtikäs mitään sellaista, mitä
saattaisit tarvita, sillä Jumala on antanut sinulle sen
kaiken Sanassaan.
Tässä yksi syy siihen, minkä vuoksi sinun tulee
mietiskellä Sanaa. Ole kerrassaan kyltymätön tässä
Sanan nälässäsi ja ruokahalussasi. Ei löydy mitään
muuta keinoa, millä voisit saada itsellesi Jumalan
siunauksia, kuin juuri Jumalan Sanan tarkka tunteminen.
Me voitamme Sanan avulla. Me hallitsemme elämässä
Sanan kautta. Me voitamme, edistymme ja selätämme
elämän haasteet Sanan kautta ja Sanan kera.
Mitä enemmän tutkit ja meditoit Sanaa, sitä
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enemmän sinä inspiroidut ja innostut elämästä
Kristuksessa. Jumalan Sanan tuntemus antaa
sinulle horjumattoman vakuuttautumisen voiton,
vanhurskauden, menestymisen ja herruuden
yliluonnollisesta elämästä, mihinkä Kristus on meidät
saattanut! Voittosi on Jumalan Sanassa, joten opiskele
sitä sen tunteaksesi, sillä vain Sanan tuntemuksen avulla
sinä löydät sinulle kuuluvan kunniakkaan perinnön
Kristuksessa ja voit nauttia siitä.
Opiskele Sanaa sen tähden mitä se saa aikaan
sinun hengessäsi. Sinussa oleva Sana menee henkeesi,
sieluusi ja kehoosi, ja siitä tulee osa sinun olentoasi
ja tekee sinusta sen, mistä se puhuukin. Kun nielet
ja sulattelet Sanaa, se tulee yhdeksi sinun henkesi
kanssa ja saa aikaa muutosta, joka parantaa sinun
persoonallisuutesi laatua. Pommita mieltäsi Jumalan
Sanalla niin kauan että ajattelusi on tyystin sen
verhoamaa ja niin elämänkulkusi saa kirkkaan kurssin:
jatkat aina vain ylös- ja eteenpäin!

Rukous

Rakas Isä, tutkiessani ja
meditoidessani Sanaasi tänään,
sydämeni ottaa sen vastaan
iloiten, uskoen ja nöyrästi
tietäen, että minun elämäni on
rakentumassa ja elämäntehtäväni
terävöityy noudattaen Sinun
täydellistä tahtoasi minua
kohtaan. Elämäni on Sinulle
kunniaksi ja kaunistukseksi
johtuen hengessäni olevan
Sanasi voimasta ja vaikutuksesta,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
16:13-17:1-13
2. Mooseksen
kirja 6-7

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 9:14-26
1. Mooseksen
kirja 24

Lisäopiskelua varten:
2 Korinttolaiskirje 3:18; 1 Pietarin kirje 1:23
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Köyhyys ei ole sinua varten
Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas,
tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen
köyhyydestään rikastuisitte (2 Korinttolaiskirje 8:9).

K

oskapa olet uudestisyntynyt, niin köyhyys
paljastuu sinun elämääsi ajatellen kerrassaan
kelvottomalle asialle. Tiedän toki, että on niitä,
joiden uskomuksen mukaisesti kristittyjen kuuluisi
olla köyhiä, mutta se johtuu silkasta ymmärryksen
puutteesta Kirjoituksia kohtaan. Köyhyys ei ole puutetta
rahasta tai elämän välttämättömyyksistä; köyhyys on
tosiasiassa ihmisen henkisten kykyjen vajautta. Se on
tila, jossa ihmisen mieli sulkeutuu ja hän alkaa uskoa,
ettei hänestä kerta kaikkiaan ole tilansa muutoksen
tekijäsi.
Mutta noin ei ole asian laita uudestisyntyneen ja
Sanan varassa elävän ihmisen kohdalla; sellaisen ihmisen
on kerrassaan mahdotonta vaeltaa köyhyydessä. Kristitty
on Jumalan perillinen ja on perijänä yhdessä Kristuksen
kanssa. Tämän maailman kaikki rikkaudet kuuluvat
sinulle, jos olet uudestisyntynyt. Hyväksyessäsi tämän
totuuden hengessäsi ja antaessasi sen hallita ajatteluasi
se antaa sinulle aivan uudenlaisen ajatustavan.
Puutteessa vaeltaminen käy kerrassaan mahdottomaksi
asiaksi.
Raamattu sanoo, että Jeesus tuli köyhäksi, jotta me
rikastuisimme Hänen köyhyydestään (2 Korinttolaiskirje
8:9). Hän otti kantaakseen, ei pelkästään maailman
synnin, vaan myös synnin seurannaisvaikutukset,
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joista yksi on köyhyys. Tämä on syynä siihen, että
jok’ikisen kristityn tulee vastustaa köyhyyttä. Edes
valittua köyhyyttä tai vainon kautta tulevaa puutetta
ei tule hyväksyä. Kristitty saattaa vaeltaa köyhänä ja
elää köyhyydessä johtuen tietämättömyydestä, mutta
hän ei ole köyhä, sillä hänellä on tosiasiallisesti perintö
Kristuksessa.
1 Korinttolaiskirje 3:21 sanoo: ”… kaikki on
teidän.” Senpä vuoksi kieltäydy hyväksymästä
elämistä surkeissa oloissa; älä suostu elämään kuin
mikäkin uhri. Astu sisälle Sanaan ja ala tiedostaa,
millainen sanomaton rikkaus sinulla on Kristuksessa.
Jumala sanoi: ”Minun kansani joutuu häviöön,
sillä se on taitoa [ymmärrystä] vailla…” (Hoosea
4:6). Älä suostu kulkemaan tietämättömänä, vaan
täydessä ymmärryksessä siitä, mikä perintö sinulla on
Kristuksessa.

Rukous

Rakas Isä, Sinä olet kerrassaan
mahtava ja hyvä. Minä kiitän
Sinua siitä, että olet tehnyt minut
Kristuksen kanssaperijäksi;
maailma kuuluu minulle.
Kaikki on minun, eikä minulta
ole pidätetty mitään hyvää.
Minä asun ylitsevuotavassa
runsaudessa, missä minut
on varustettu ylenpalttisesti
kaikilla hyvillä asioilla. Elämäni
ilmentää Sinun rakkauttasi ja
armosuosiotasi; Herra, kiitos
siitä, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
17:14-18:1-14
2. Mooseksen
kirja 8-9

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 9:27-38
1. Mooseksen
kirja 25

Lisäopiskelua varten:
2 Pietarin kirje 1:2-3; Psalmit 23:1-2; 2 Korinttolaiskirje 8:9
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Tiedostamisen ulottumattomissa
Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte
Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on
iankaikkinen elämä (1 Johanneksen kirje 5:13).

A

vausjakeessamme apostoli Johannes kirjoittaa
uskoville – heille, jotka ovat jo Kristuksessa;
jotka jo uskovat Jumalaan. Ei hän kirjoittanut eikristityille. Heille hän sanoo: ”Haluan teidän tietävän,
että teillä on iankaikkinen elämä.” Sana ”tietää”
on käännös kreikankielisestä sanasta ”eido”, jolla
tarkoitetaan asian huomioimista, havaitsemista, tai
tietoisuuteen heräämistä.
Kreikan kielessä on kolme muuta merkittävää
sanaa tiedolle, vaikka niistä kaikki tavataan kääntää
sanalla ”tieto” tai ”tietämys”. Mutta niiden merkitys ei
ole suinkaan sama; ne tarkoittavat eri asioita. Nämä
kreikan sanat ovat ”ginosko”, ”gnosis” ja ”epignosis”.
Ginosto on ilmoituksen kautta saatavaa tietoa.
Esimerkiksi, Efesolaiskirje 3:19 sanoo: ”… ja oppia
tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea
tietoa ylempänä…” Tässä on käytössä sana ”ginosko”,
mutta tietäminen ilmaistaan sanalla ”gnosis”, jolla
puolestaan tarkoitetaan tieteellistä tietoa; sitä tietoa,
mitä hankitaan mielen toiminnoilla.
Kolmas ja korkeinta tietoa kuvaava sana on
”epignosis”. Tämä tieto vie tietäjän kanssakäymiseen
sen kanssa, joka tunnetaan, ja juuri tämä tietäminen
on sitä, mikä kykenee muuttamaan sinun elämääsi.
Kuvittelepa, että joku olisi kertonut sinulle, että
olet saamassa pian lahjan. Kun lahjasi saapuu ja
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tutustut siihen, silloin on kyseessä ”ginosko”. Ja kun
avaat lahjapaketin, sinä tiedät, mikä lahja siellä on,
niin kyseessä on ”eido”, sillä sinä olet juuri päässyt
havainnoimaan asian, mutta et kuitenkaan ole vielä
käyttänyt sitä.
Kun otat lahjan paketista ja alat tutustua siihen,
käytät sitä ja nautit siitä, aivan kuin sinulle kuuluvasta
asiasta, näin sinä tiedät täysin millainen lahja on,
tämä on ”epignosis”. Kristillisyydessä ei ole kylliksi se,
että olet tietoinen kristillisyydestäsi ja iankaikkisesta
elämästäsi, vaan tiedon kuuluisi olla täyttä totta sinun
hengessäsi; sellaista, minkä kanssa olet tekemisissä, elät
siitä ja nautit siitä tässä ja nyt! Tuon tietämisen tulisi
olla voimallinen vaikuttaja, joka säätelee ajatteluasi
ja tekemisiäsi. Tällaisessa asiassa Sanan mietiskely
paljastaa vahvuutensa; se avaa sinulle tietoisuuden ja
olemuksellisen ykseyden totuuden kanssa, jonka tiedät
Jumalan Sanasta. Halleluja!

Tunnustus

Olen Kristus-ruumiin jäsen,
Hänen lihaansa ja Hänen
luutansa. Jumalan iankaikkinen
1 VUODEN
elämä vaikuttaa jok’ikisessä RAAMATUNLUKUolemukseni säikeessä, jokaisessa
SUUNNITELMA
kehoni luussa ja jokaisessa Matteus 18:15-35
verisolussani. Olen täysin
2. Mooseksen
tietoinen siitä ja minulla on
kirja 10-12
se tietämys, että Kristus on
2 VUODEN
minussa; senpä vuoksi minua ei RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
horjuteta eikä kukisteta. Elämäni
on yhtä Kristuksen kirkkauden Matteus 10:1-11
1. Mooseksen
ja luonnon manifestaatiota.
kirja 26
Siunattu olkoon Jumala!

Lisäopiskelua varten:
Hoosea 4:6; 2 Pietarin kirje 1:2-4
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Tarraudu iankaikkiseen elämään
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni
iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja
johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut
monen todistajan edessä (1 Timoteuskirje 6:12).

A

vausjakeen alleviivattu osio on alkujaan
kreikaksi ilmaistu sanalla ”epilambanomai”.
Sillä on merkitys, että jotakin otetaan kiinni eikä sitä
päästetä karkuun. Tässä apostoli Paavali astuu askelen
pidemmälle kuin 1 Johanneksen kirjeessä 5:13. on
sanottu, kuten tuosta edellisestä artikkelissa jo opimme.
Hän sanoo: ”Älä pelkästään tyydy tiedostamaan, että
sinulla on iankaikkinen elämä, vaan tarraudu kiinni
siihen; ote se haltuusi.” Toisin sanoen älä jätä sitä
kohdaltasi pelkäksi teoreettiseksi tiedoksi.
Joku mahtaa laulaa: ”Olen saanut Jumalan elämän
sisimpääni…”, mutta hän ei kuitenkaan vaella tietoisena
siitä elämästä eikä toimi sen mukaisesti. Aina silloin
tällöin hän narisee: ”Tiedäthän sinä, että minulla on
ollut tämä migreenipäänsärky jo viisitoista vuotta.”
Ei kukaan iankaikkiseen elämään tarrautunut puhu
noin. Iankaikkinen elämä on Jumala-elämää; se on
turmeltumatonta. Eivät sitä voi pimentää, saastuttaa
tai korruptoida sairaudet, taudit, epäonnistumiset,
kuolema tai paholainen. Se on jumalallista elämää.
Saatat rukoilla: ”Voi, Jumala, ota minulta pois tämä
sairaus”, mutta tuollainen ei taida muuttaa mitään.
Saattanet sanoa: ”Mutta Jumala sanoo: ’Minä poistan
sairaudet teidän keskuudestanne’”; Hänhän teki sen
jo Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan silmissä sinä
olet täydellinen, vaikka olisikin niin, että olet paraikaa
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keskellä koettelemuksia, kipuja ja vaikeuksia. Hänelle
sinä olet ollut täydellinen Kristuksessa Jeesuksessa. Hän
näkee sinut samalla lailla kuin Hän näkee Jeesuksen.
Hänen silmissään sinussa ei ole mitään vikaa.
Senpä vuoksi mukaudu Hänen ajatuksenjuoksuunsa
ja visioihinsa Sanan avulla ja julista: ”Minä olen
täydellinen Kristuksessa Jeesuksessa; kieltäydyn
majoittamasta yhtään sairautta, tautia tai kipua omaan
ruumiiseeni, koskapa minulla on Jumalan elämä
itsessäni! Minä olen tarrannut kiinni iankaikkiseen
elämään.”
Sinä kuulut Jumalan kaltaisten joukkoon; Jumalan
elämä ja luonto on annettu sinun henkeesi. Kun nyt
kerran olet uudestisyntynyt, sinulla on iankaikkinen
elämä itsessäsi. Ei se tule sinuun vasta sitä rukouksessa
pyydettyäsi ja kamppailtuasi yrittäessäsi miellyttää
Jumalaa. Se on sinun hengessäsi nyt! Elä tämän
tietoisuuden mukaisesti ja nouse ylös olemaan oma
itsesi Kristuksessa.

Rukous

Olen tarttunut kiinni
iankaikkisesta elämästä. Sen
vuoksi millään tämän maailman
1 VUODEN
k o e t t e l e m u k s i l l a , k i v u i l l a RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
ja vaikeuksilla ei ole mitään
merkitystä. En ole huolissani, koska Matteus 19:1-15
minä elän Jumalan Sanassa ja sen 2. Mooseksen
kirja 13-14
turvin. Elämäni on yhtä Sanan
armoituksien ja todellisuuksien
2 VUODEN
ilmestymistä! Elän voittoisasti RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
sairauksien, tautien, Saatanan
ja tämän maailman järjestyksen Matteus 10:12-22
yläpuolella, Jeesuksen nimessä. 1. Mooseksen
Aamen.
kirja 27

Lisäopiskelua varten:
1 Johanneksen kirje 1:1-2; 1 Johanneksen kirje 5:11-13
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Tiedosta jumalallisuutesi
Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että
meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen
kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä
maailmassa (1 Johanneksen kirje 4:17).

T

ämä tosiasia, että sinä olet uudestisyntynyt,
tarkoittaa, ettet ole enää mikään tavallinen
henkilö, sillä sinussa vaikuttaa sama elämä mikä
on Jumalalla. Jumala-elämä on sinussa. Kun Jeesus
käveli täällä maitten päällä, oli Hänellä juuri tämä
sama tietoisuus. Johanneksen evankeliumissa 6:38,
Hän sanoi: ”Sillä minä olen tullut taivaasta…” Tosi
rohkeasti sanottu! Kaikki tunsivat Hänet Marian ja
puuseppä Joosefin poikana, ja silti Hän julisti tulleensa
alas taivaasta. Noin voi puhua ainoastaan ihminen, joka
tietää kuka hän todella on.
Juuri näin sinun tulee ajatella, puhua ja elää. Ole
tietoinen jumalallisesta perinnöstäsi ja identiteetistäsi.
Sinä olet lähtöisin Jumalasta: ”Lapsukaiset, te olette
Jumalasta ja olette voittaneet heidät …” (1 Johanneksen
kirje 4:4). Kun sanotaan ”Te olette Jumalasta…”, ei sillä
tarkoiteta sitä, että olette Jumalan puolella, vaan että
alkuperänne on Jumalassa. Syntyperänne on Kristus.
Siispä puhu aivan tietoisena ja arvovallalla vakuuttaen
sitä, kuka sinä olet.
Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 8:12:
”Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se
ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän
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valkeus.” Aikamoinen lausuma! Mutta olitko tietoinen
siitä, että myös Jeesus puhui sinusta sanoen: ”Sinä olet
maailman valo” (Matteus 5:14). Siksi sinun kuuluu
julistaa aivan rohkeasti: ”Minä olen maailman valo!”
Ole perillä siitä, kuka sinä olet Kristuksessa; ole rohkea
käyttämään itsestäsi samaa nimikettä millä Jumala sinua
puhuttelee.
Jeesus antoi meille esimerkin jota seurata;
miten elää voittoisasti täällä maan päällä. Hänen
oma tietoisuutensa siitä, mitä Hän on, kontrolloi
kaikkea mitä Hän sanoi ja teki. Sinäkin voit elää yhtä
menestyksekkäästi kuin Hän, kunhan seuraat annettuja
periaatteita. Tule tietoiseksi sinussa vaikuttavasta
Jumala-elämästä ja puhu rohkeasti sen mukaisesti.
Filemonin kirje 1:6 sanoo meille, ”että sinun uskosi,
se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken
hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on.”

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, kiitän
Sinua iankaikkisesta elämästä,
jonka olet antanut minulle,
ja minä elän sitä elämää nyt.
Koska olen tietoinen minussa
olevasta Jumalan elämästä, niin
mikään sairaus tai heikkous
ei kykene menestyksekkäästi
pysymään minun kehossani,
vaan Kristuksen elämä on aivan
ilmiselvästi ilmestynyt minussa
kirkkaudesta kirkkauteen,
Herran Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
19:16-20:1-16
2. Mooseksen
kirja 15

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 10:23-33
1. Mooseksen
kirja 28

Lisäopiskelua varten:
Johanneksen kirje 3:16; Roomalaiskirje 8:11
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Sinulla on Jeesuksen
auktoriteetti
Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja
sanoi: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla
heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne
joka päivä maailman loppuun asti
(Matteus 28:18-20).

A

vausjakeessamme Jeesus sanoo
opetuslapsilleen, että Hänelle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Filippiläiskirje 2:910 sanoo: ”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.”
Isä antoi kaiken käskyvallan Jeesukselle. Se ei
ollut sitä, että maailman kaikki presidentit olisivat
tulleet yhteen ja luovuttaneet kaiken auktoriteettinsa
Jeesukselle; se ei tapahtunut demokratian toimesta;
kyseessä oli Jumalan suvereeni ilmoitus. Yksin
Hän saattoi tehdä moisen teon. Nyt Jeesus siis
sanoo meille uskoville: ”Isän minulle antaman
auktoriteetin perusteella minä annan teille tehtävän
lähteä saarnaamaan evankeliumia kaikille kansoille ja
opettamaan niitä.” Hän delegoi oman auktoriteettinsa
kirkolleen, jotta se tekisi opetuslapsia ja opiskelijoita
maailman kaikista kansoista, jotta nämä opettaisivat
kansoille elämää.
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Sinun arvovaltasi Kristuksessa on täydellistä ja
absoluuttista. Mikään paha, demoni tai pimeys ei
kykene vastustamaan sitä, kun saarnaat kaikkialla
rohkealla mielellä evankeliumia. Markus 16:1718 sanoo: ”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.” Tämä on jumaluuden suvereeni
julistus. Se on hengen valtapiirin laki. Kun sinä puhut
Jeesuksen nimessä, on aivan kuin Jeesus itse olisi siinä
puhumassa.
Senpä vuoksi tee kaikki Hänen nimessänsä;
elä Hänen nimensä auktoriteetissa. Älä salli pahan
riehua ympäristössäsi; käytä Kristuksessa olevaa
auktoriteettiasi perkelettä vastaan, niin hän ei voi
mitään muuta kuin paeta. Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua
etuoikeudesta ja auktoriteetista
saada käyttää Jeesuksen nimeä;
tämä nimi on kaikkia muita
1 VUODEN
nimiä korkeampi. Jeesuksen RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
nimen edessä demonit
vapisevat, kahleet murtuvat, ovet Matteus 20:17-34
2. Mooseksen
aukenevat ja vuoret murenevat.
kirja 16-17
Ja tämän nimen voimasta ja
2 VUODEN
sen auktoriteetin johdosta
minä etenen tänään voitossa RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
valliten ja halliten kaikenlaisten
Matteus
olosuhteiden yläpuolella,
10:34-42
1. Mooseksen
Jeesuksen nimessä. Aamen.
kirja 29

Lisäopiskelua varten:
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Julista Sanaa kaikelle ympärilläsi
olevalle
Ja hän sanoi heille: Menkää kaikkeen maailmaan ja
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille
(Markus 16:15).

J

eesus ei lähettänyt meitä saarnaamaan
evankeliumia pelkästään ihmisille; Hän sanoi:
”Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Aika
opettavaista, eikö! Se siis tarkoittaa, että voit julistaa
Sanaa kaikelle ja mille tahansa ympärilläsi olevalle, sillä
kaikella elävällä on oma älykkyytensä. Kaikki Jumalan
tekemät kykenevät kuulemaan ja tunnistamaan Hänen
äänensä. Jeesus osoitti tämän todeksi. Kerran Hän
puhui puulle ja se kuivettui juuristaan lähtien (Markus
11:12-14, 20-21).
Ehkä autosi on tehnyt tenän; jos puhuisit sille, jos
lausuisit autolle voimallisia sanoja, niin ei aikaakaan,
kun se olisi taas ajokuntoinen. Kenties talosi kaikkinensa
on käymässä iälliseksi, niin silloin käskeä sen uudistua.
Julista: ”Talo, Jeesuksen nimessä sinä olet uudistettu.”
Kulje huone huoneelta profetoiden, että uudet
huonekalut, koriste-esineet, elektroniikka jne. ovat
tulossa Jeesuksen nimessä!
Monet eivät ole saapuneet profetoimisessa ja
Sanan puhumisessa kaikelle ympärillään olevalle, joten
he valittavat. Älä sinä ruikuta, vaan julista Sanaa. Ehkä
sinulla on vain toinen kenkä kenkäparistasi; Jumalalle
siitä marisemisen sijaan julista: ”Minä vetoan Jumalan
siunaukseen tämän kengän kohdalla, että se kantaa
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satoa.” Anna se sitten ikään kuin uhriksi Jumalalle.
Ennen pitkää sinulla alkaa olla kenkiä enemmän kuin
omiksi tarpeiksesi, niin että voit jakaa niitä lahjana
muillekin.
Saattanet kysyä: ”Onko tämä todella noin
yksinkertaista?” Aivan varmasti! Periaate on selkeä;
Jeesus sanoi: ”…jos ei nisun jyvä putoa maahan ja
kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se
tuottaa paljon hedelmää” (Johannes 12:24). Julista
Sanaa siemenellesi; varoillesi ja omistamillesi esineille.
Puhu Herralle antamillesi uhrauksille sanoen: ”Sinä
palaat takaisin moninkertaisena satona, Jeesuksen
nimessä; minä lähetän sinut Jumalan siunauksin.”
Älä itke rahanpuutetta; älä itke minkään vuoksi,
mitä sinulla ei ole; pistä Jumalan Sanassa olevat
periaatteet toimimaan, niin saat taatusti todistuksen.

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, minä
kiitän Sinua siitä, että olet
tehnyt elämäni olemaan kuin
hyvin kasteltu puutarha; olen
aina hedelmällinen ja tuottelias
ja kaikkina aikoina. Kaikki ja
jok’ikinen minuun liittyvä saa
kokea Jumalan armosuosiota
ja ilmentää osaltaan Sinun
vanhurskautesi ja ihanuutesi
vaikutuksia. Hyvyys ja laupeus
seuraavat minua elämäni kaikkina
päivinä, ja minkä tahansa päälle
lasken käteni, niin se menestyy,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 21:1-32
2. Mooseksen
kirja 18-19
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 11:1-10
1. Mooseksen
kirja 30

Lisäopiskelua varten:
Markus 11:23; 2 Korinttolaiskirje 4:13; Hebrealaiskirje 13:5-6
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tiistai

31
Ota vastaan päivän ylläpito
Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa
Jumala, meidän apumme. Sela (Psalmi 68:19).

M

atteuksen luvussa kuusi Jeesus antoi
opetuslapsillensa mallin miten rukoilla, ja
jakeessa 11 Hän sanoi: ”Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.” Opettaessaan
heille tämän rukousmuodon, Hän ei vielä ollut kuollut
ristillä; Uusi liitto ei ollut vielä voimassa, sillä testamentti
ei astu voimaan ennen testamentin asettajan kuolemaa.
Jeesuksen Kristuksen kuoltua Uusi liitto sai sinettinsä.
Se merkitsee sitä, että Hänen testamenttinsa jok’ikinen
säädös tuli lailliseksi. Nyt sinun on mahdollista päästä
hyötymään siitä.
Jeesuksen opetus tuossa rukouksessa ei ehdota
suinkaan sitä, että Jumalan mielestä siunaus olisi
varattu erikseen kullekin elämäsi päivälle, vaan sitä
riittää enemmän kuin kylliksi sinun jokaiseen päivääsi.
Aina siitä lukien, kun synnyit uudesti ja otit vastaan
Kristuksen, olet saanut nauttia päivittäistä huolenpitoa;
sitä merkitsee ”jokapäiväinen leipä”; Mestari ei puhunut
yksittäisestä leivästä.
Tämä merkitsee sitä, että todennäköisesti sinulle
on kasaantunut käyttämätöntä varantoa Jumalan
seurassa; Jumalalta tulleita saamisia ja hyödykkeitä,
joita et ole ikinä käynyt hyödyntämään. Lue uudelleen
avausjakeemme; siinä sanotaan, että Hän antaa meille
finnish

joka päivä apuaan, mikä tarkoittaa, että kaiken ylläpidon
lisäksi, meille tulee myös ylimääräistä avustusta. Jumala
ei annostele, vaan Hän huolehtii ylläpidostamme;
Hän ei ainoastaan anna meidän tarpeisiimme, vaan
Hän tarjoaa enemmän, mikä merkitsee jatkuvaa
virtausta, ja tämän virtauksen syynä on se, että sinulla
olisi enemmän, mitä itse tarvitset, voidaksesi auttaa
muita.
Sinulle kertyy vaurautta, ja et suinkaan ole
menettänyt sitä, vaikka et olisi tiennyt sitä. Niinpä siis
Jumalan suunnitelma – Hänen järjestelmässään on –
että jokaiselle päivälle on ylläpito, jota sinulle tarjotaan
käytettäväksesi Jumalan varastosta. Ota vastaan tämän
päivän ylläpitosi. Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän Sinua
ylläpitojärjestelmästäsi, jonka
olet järjestänyt huolehtimaan
minusta; en voi olla ikinä ’puilla
paljailla’. Olet siunannut minua
avokätisesti ja kattanut kaikki
tarpeeni. Sydämeni toiveet
ovat täyttyneet ja saatan iloita
Sinussa. Nytkin otan vastaan
tämän päivän annin; kiitos
Sinulle, siunattu Herra, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus
21:33-22:1-14
2. Mooseksen
kirja 20-21

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Matteus 11:11-20
1. Mooseksen
kirja 31

Lisäopiskelua varten:

1 Korinttolaiskirje 3:21; Filippiläiskirje 4:19; 1 Kirje
Timoteukselle 6:17
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

united kingdom:		 south africa:		
Tel.:+44 (0)1708 556 604

nigeria:

Tel.:+234-703-000-0927

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

canada:

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

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

usa:

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