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Johdanto

E

läköön! Suosittu Päivän Sana, Rapsodia Todellisuuksista,
on nyt saatavissa 759 kielellä, ja lisää tulee jatkuvasti.
Uskomme, että vuoden 2016 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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torstai

Ei puutetta tai tarvetta
Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti
täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa,
Kristuksessa Jeesuksessa (Filippiläiskirje 4:19).

P

aavali ymmärsi sanoman uudesta luomuksesta;
pistä merkille, ettei hän sanonut: ”Minun
Jumalani on täyttävä kaikki meidän tarpeemme…” Hän
tiesi, että uudelta luomukselta ei puutu mitään eikä
se ole minkään tarpeessa; uutta luomusta ei tarvitse
”varustaa”; hän on se, joka varustaa! Roomalaiskirje
8:17 sanoo, että me olemme Jumalan perillisiä ja
Kristuksen kanssaperillisiä. Näin ymmärtäen Paavali
sanoi hengellisesti keskenkasvuisille: ”Mutta minun
Jumalani on… täyttävä kaikki teidän tarpeenne…”
Vartuttuasi pääset kyllä tajuamaan, että Kristuksessa
meillä ei ole mitään täyttämättä jääneitä tarpeita.
Matteus 6:33 sanoo: ”…etsikää ensin Jumalan
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös
kaikki tämä teille annetaan.” Etsiessäsi Jumalan
valtakuntaa ensiksi sinulle annetaan sen ohessa kaikki
ne hyvät asiat, mitä ikinä voit toivoa lisättävän elämääsi
ilman pyytämistä. Sinun ei tarvitse yrittää olla onnellinen,
kokevasi elämäsi täyteyttä tai voitollisuutta; eikä sinun
tarvitse hamuta niitä asioita, mitä pakanat tavoitteleva:
kuuluisuutta, rahaa, tunnustusta, hyväksyntää jne.; ne
yksinkertaisesti vain lisätään sinulle!
Tämä ei tarkoita sitä, että etsittyäsi ensin Jumalan
finnish

valtakuntaa voit alkaa etsiä muita asioita; ei suinkaan.
Etsi Valtakuntaa ja saat loput kylkiäisinä. Voit sanoa, että
juuri sen vuoksihan minä etsinkin Jumalan valtakuntaa.
Ei, älä enää etsi; olet jo löytänyt sen, jos olet syntynyt
uudesti; olet sisällä Jumalan valtakunnassa ja Valtakunta
on sinussa (Luukas 17:21). Kun sinulla on Valtakunta,
sinulla on kaikki! Kunnia Jumalalle!
Älä kiinnitä katsettasi asioihin, joita saattaisit pitää
tarpeina; katsele sitä, mitä Hän on niin avokätisesti
valmistanut sinua varten Kristuksessa. Sinut kutsuttiin
Hänen rakkaan Poikansa ykseyteen, mikä tarkoittaa sitä,
että sinut on saatettu olemaan yhtä, kumppanuuteen
tai perheyhteyteen (1 Korinttolaiskirje 1:9). Jos tämä
on totta (niin kuin on), mitä ikinä maailmassa sinulta
vielä saattaisi puuttua. Vakuuta itsellesi Jumalan sanaa;
Hän on sanonut, että kaikki on sinun; julista samaa,
sillä totisesti ei ole yhtikäs mitään, mitä sinulle ei olisi
jo varattu Kristuksessa. Halleluja!

Tunnustus

1 VUODEN
Minä todistan, että kaikki on RAAMATUNLUKUminun! Ei minulta mitään puutu,
SUUNNITELMA
sillä Herrassa minulla on kaikki; 1 Korinttolaiskirje
Hän vie minut lepäämään
15:35-58
viheriöivälle laitumelle; Hän Sananlaskut 8-9
johdattaa minut virvoittavien
2 VUODEN
v e t t e n ä ä r e e n ! H ä n e n RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
jumalallinen voimansa on suonut
1
minulle kaikki, mitä elämään ja
Tessalonikalaiskirje
jumalisuuteen tarvitaan. Kunnia
2:10-20
Hänen nimellensä iäisesti!
Jeremia 18

Lisäopiskelua varten:

2 Pietarin kirje 1:3; Psalmi 34:10; 1 Korinttolaiskirje
3:21-22
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ajattele toisin
Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka
on suuri (Heprealaiskirje 10:35).

M

eneillään on, vuoden 2016 yhdeksäs
kuukausi. Saatat vaivattuna ja sanoa
sydämessäsi: ”Herra, minulla on vielä tavoitteita
ja asioita, mitä haluaisin toteuttaa. Haluaisin saada
enemmän varoja tähän ja tuohon; ja vuosi alkaa jo
lähetä loppuaan.” Älä ajattele tuohon malliin Jumalan
seurassa. Pysy ja elä ikuisissa. Ajattele toisin. Älä
painosta Jumalaa luonnollisten ihmisten lailla. Elä
Jumalan seurassaan Hänen elämän valtapiirissään. Älä
alistu paineiden alle.
Kun ajaudut paineisiin asioissa, joita haluaisit
saattaa päätökseen tietyssä ajassa, sinusta tulee ajan
orja. Älä salli sellaista itsellesi. Ajan kuuluu olla sinun
palvelijasi. Psalmissa 37:4-5 sanotaan: ”…silloin sinulla
on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun
sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa
häneen, kyllä hän sen tekee.”
Mikään ei ole liian vaikeaa tai mahdotonta Herran
seurassa. Hän on suuri Jumala. Hän sanoi Jeremian
kautta (32:27): ”Katso, minä olen Herra, kaiken
lihan Jumala; onko minulle mitään mahdotonta?”
Hänen suuruuttaan emme kykene kuvailemaan.
finnish

Hänen voimansa on rajaton. Luota Häneen ja Hänen
kyvykkyyteensä. Hän voi toteuttaa sinun hyväksesi
sekunnissa sen, mikä ottaisi luonnollisesti toteutettuna
sinulta kymmenen vuotta. Tämän vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla sinä voit ottaa vastaan kaikkea mitä kaipaat
Häneltä. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa
(16:24): ”…anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne
olisi täydellinen.”
Hän haluaa sinun iloitsevan täysillä. Siksi pidä
uskosi aktiivina, pyydä ja ota vastaan. Pysy vakaana,
pysy vahvana. Usko ja pysy Sanan vakuuttamana
huimienkin vastustusten kohdatessa. Älä ikinä anna
periksi, sillä usko voittaa aina.

Tunnustus

Minä en alistu paineiden alle, sillä
1 VUODEN
Herra on minun pelastukseni ja RAAMATUNLUKUminä heitän kaikki huoleni Hänen
SUUNNITELMA
päälleen eläen yliluonnollista 1 Korinttolaiskirje
16:1-24
elämää ja nauttien rauhasta ja
Sananlaskut
vauraudesta. Polkuni kulkee kohti
10-11
sydänpäivän kirkkautta. Herra,
2 VUODEN
minun Jumalani, on minulle RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
riittämiin, Hän on turvapaikkani,
1
kunniani ja väkevyyteni. Hän on
Tessalonikalaiskirje
kaikkeni. Halleluja!
3:1-13
Jeremia 19-20

Lisäopiskelua varten:
Matteus 6:31-32; Filippiläiskirje 4:6-7; Johannes 14:27
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Korjaa uskosi kurssia
…emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä;
sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät
iankaikkisia (2 Korinttolaiskirje 4:18).

J

umala rakastaa sinua ja välittää sinusta huolimatta
haasteista ja vaikeuksista, jotka saattavat
paraikaakin vaivata sinua. Hän aina haluaa nähdä sinut
voittajana ja onnellisena elämäsi kaikki päivät. Jeesus
sanoi: ”Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa
turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman”
(Johannes 16:33). Älä anna minkään saattaa itseäsi
turhautuneeksi; valmenna uskoasi. Sano itsellesi:
”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa
niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden,
jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut”
(Roomalaiskirje 8:28).
Voittoisa elämäsi on Kristuksessa Jeesuksessa;
kieltäydy tyytymästä vähempään. Kaikki ei mahdollisesti
näytä olevan menossa juuri toivomaasi suuntaan, mutta
pitäydy Sanan tunnustamisessa. Älä hyväksy tappiota
äläkä antaudu sairastamaan tai mihinkään vahingoksesi
koituvaan. Älä sano: ”Olen saanut tartunnan”, jos
huomasit kehossasi jonkun tuntemuksen. Usko ei
perusta oireista eikä olosuhteista. Usko rakentuu Sanan
varaan.
Oireiden eikä lääkärin antaman diagnoosin kuulu
muuttaa sinun tunnustustasi. Pidä Sana suussasi. Ei
sen väliä, miltä sattuu tuntumaan ja mitä pankkitilisi
tiedote kertoo; ne eivät muuta sitä, kuka sinä olet.
finnish

Kieltäydy siltä, että olosuhteet voisivat luokitella sinut.
Luonnollisille silmillesi näkyvät asiat ovat muuttuvaisia.
Senpä vuoksi tarkenna uskosi kurssia. Uskosi on
sinun valuuttasi; ja sen kautta mikään ei jää sinulle
mahdottomaksi.
Jokainen kohtaamasi vastus on sinulle mahdollisuus
kokea ja tuoda julki Jumalan kirkkautta: ”Sillä tämä
hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa
meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden,
ylenpalttisesti” (2 Korinttolaiskirje 4:17). Ei mitään
väliä sillä, mitä joudut kokemaan elämässäsi, sillä
kaikki kääntyy sinun parhaaksesi niin kauan kuin sinä
pidät katseesi poissa ikävistä asioista ja olosuhteista ja
kiinnität katseesi Sanaan. Heprealaiskirje 12:2 sanoo:
”…silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään,
Jeesukseen…”
Hän tekee uskostasi toimivan; siksi älä luovuta
koskaan. Älä sano: ”Se oli minulle aivan liian vaikeaa, ja
niin minä annoin periksi”; ei, vaan tartu uskon kilpeesi.
Uskollasi sinä kykenet sammuttamaan kaikki pahan
palavat nuolet. Uskosi on sinun kilpesi; käytä sitä.

Tunnustus

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Siunattu olkoon Jumala, joka
antaa minulle voiton meidän
2 Korinttolaiskirje
Herramme Jeesuksen Kristuksen
1-2:1-4
kautta, ja on tehnyt minusta Sananlaskut 12-13
enemmän kuin voittajan. Minä
2 VUODEN
elän nyt ja aina voitokkaasti
RAAMATUNLUKUtäyttäen Jumalan unelmaa
SUUNNITELMA
ja tuottaen kunniaa Hänen
1
Tessalonikalaiskirje
nimellensä. Halleluja!
4:1-8
Jeremia 21

Lisäopiskelua varten:
Jaakob 2:17-22; Roomalaiskirje 4:17-21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Näe Hänen valossaan
(Hän), joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta
ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan
(Kolossalaiskirje 1:13).

A

vaustekstimme määrittää nykyisen asemasi
Jumalan läsnäoloon. Siihen sinut on nyt
asemoitu. Sinut on siirretty pimeyden vallasta Jumalan
rakkaan Pojan valtakuntaan. Juuri siinä sinä nyt elät,
ja siitä näkökulmasta sinun tulee tarkastella elämäsi
kaikkia asioita. Et ole köyhä. Sinut on ladattu ja olet
riittävä kaikkeen; omistat kaiken mitä ikinä tarvitset
elämään ja jumalisuuteen.
Olet menestys ja olet siirtymässä kirkkaudesta
kirkkauteen. Havaitse kirkkaus omassa elämässäsi ja
kieltäydy näkemästä asioita muusta näkökulmasta.
Raamattu sanoo: ”On kunniakasta, mitä sinusta
sanotaan, sinä Jumalan kaupunki” (Psalmi 87:3).
Elä sitä todellisuutta, mitä sinä olet Kristuksessa.
Jumalan sana on valo; käytä sitä nähdäksesi kaikki ne
kunniakkaat asiat, mitä Hän on puhunut sinusta.
Kun röntgensäde on kohdistettu sinuun, ei ole
mitään merkitystä sillä, mitä sen alle on asetettu; se
on kohdennettu sinun luihisi. Jumalan sanan kansa
on samoin: se on kohdistettu ihmisen henkeen. Kun
Jumalan sana sanoo sinulle jotakin, se tapahtuu Jumalan
valkeuden mukaisesti; sen mukaisesti, miten Jumala
näkee tilanteen. Esimerkiksi Ilmestyskirjassa (2:9)
Jeesus sanoi Smyrnan seurakunnalle: ”Minä tiedän
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sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin
rikas...” Ihmiset elivät mahdollisesti köyhyydessä,
mutta Jeesus kutsui heitä rikkaiksi.
Tätä lukiessasi saatat olla velkaantunut, mutta jos
olet Jumalan lapsi, niin olet rikas. Juuri siihen tapaan
Jumala sinut näkee Sanassa – rikkaana! Kaiken sen ajan,
kun sinä odotit Hänen tekevän jotain sinun hyväksesi
voidaksesi maksaa vuokrasi, Hän odotti, että sinä
nousisit pystyyn ja olemaan se kuka sinä olet. Hän ei
ole tietoinen siitä, että olisit köyhän lailla puilla paljailla,
sillä aina kun Hän katsoo sinua, Hän sanoo: ”Tuossahan
on Jumalan perillinen, Kristuksen kanssaperillinen;
kaiken omistaja.”
Näe asiat Hänen valossaan, niin havaitset, että se
mitä ajattelit, oli tyystin perusteetonta. Katsele Hänen
valossaan, niin sinulla on aina rauha, sillä saat nähdä
pelkkiä ratkaisuja ja uskomattomia voittoja. Halleluja.

Tunnustus

Olen Jumalan valossa; näen
siinä valossa ja sen avulla! Olen
sitä, mitä Hän sanoo minun
olevan, ja omistan kaiken mitä
Hän sanoo minulla olevan,
ja voin tehdä kaiken, mihin
Hän sanoo minun kykenevän.
Hän on antanut minulla kaikki
vapaasti nautittavakseni. Ja
minä elän elämääni rauhasta
käsin tiedostaen, että minä olen
Kristuksen kanssaperillinen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Korinttolaiskirje
2:5-3:1-6
Sananlaskut
14-15
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1
Tessalonikalaiskirje
4:9-18
Jeremia 22

Lisäopiskelua varten:
Jonah 2:8; 2 Korinttolaiskirje 4:18; Psalmi 36:9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Elä Hänen kunniaksensa
…ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät,
eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän
edestään on kuollut ja ylösnoussut
(2 Korinttolaiskirje 5:15).

J

os todella uskot, että Jeesus kuoli pelastaaksensa
sinut, sinun kuuluu elää alituiseen Hänen
kunniakseen ja johdattaa toisiakin pelastuksen
osallisuuteen. Viimeiset ajat ovat käsillä ja aikaa on
enää vähän. Omahyväisyydelle ei ole enää tilaa; sinun
on ryhdyttävä puhumaan evankeliumia enemmän kuin
koskaan aiemmin. Aivan niin, kohtaamme aivan erityisiä
hetkiä, tilanteita ja paikkoja, missä meidän on edettävä
hienotunteisesti saarnatessamme evankeliumia,
mutta siitä huolimatta meidän ei sovi ikinä kadottaa
sitoutumistamme Kristukseen ja olemasta rohkeita
julistamaan Hänen herruuttansa julkisesti.
Olemme Hänen työtovereitaan ja kumppaneitaan
toimien yhdessä Hänen kanssaan tavoittaaksemme
kadonneet ja tuodaksemme jokaiselle ihmiselle
pelastuksen Kristuksessa. Tämä on ensisijainen
vastuumme kristittyinä. Apostoli eli tätä varten. Monet
ovat kärsineet hirveitä vainoja ja peräti menettäneet
henkensä evankeliumin saarnaamisen vuoksi. Se ei ole
eikä sen kuulukaan olla toisin meidänkään aikanamme.
Nosta pääsi evankeliumin asialle. Älä pelkää tai arkaile
nousta ylös puhumaan siitä, mitä sinä uskot.
Pidä huoli siitä, että sinut tunnetaan työpaikallasi,
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koulussa, liiketoimissa, asuinpaikallasi ja ympäristössäsi
palavana ja loistavana valona. Vaikka sinua estettäisiin
tai kiellettäisiin saarnaamasta evankeliumia, jatka
ihmeessä, sillä vastustajilla ei ole merkitystä; heistä
kun ei ole mihinkään. Ei mikään eikä kukaan kykene
vahingoittamaan sinua, sillä Kristus on sinun elämäsi;
Hän on sinun puolustuksesi. Hän lähetti sinut ja Hän
pitää huolen siitä, että olet aina voitokas – kukistaen
uudestaan ja taas uudestaan kaiken vastustuksen.
Kehitä itseäsi saavuttamaan toisia evankeliumilla.
Vaikuta alituiseen omaan maailmaasi positiivisesti sillä
Jumalan voimalla, mikä sinussa toimii. Saa ympärilläsi
olevat ihmiset kukoistamaan Sanan avulla ja Pyhän
Hengen voimalla. Sellaista on elää Herralle ja tuoda
julki Hänen kunniaansa elämässäsi ja toimissasi.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet
antanut minulle tilaisuuden ja
kyvyn vaikuttaa evankeliumilla
1 VUODEN
h e i h i n , j o t k a o v a t m i n u n RAAMATUNLUKUmaailmaani. Kaikki mitä olen ja SUUNNITELMA
2 Korinttolaiskirje
mitä omistan, on sitä varten, että
3:7-4:1-18
Sinun valtakuntasi leviäisi. Kiitän
Sananlaskut
16-17
Sinua siunauksistasi ja erityisistä
antimistasi, kiitän vahvuudesta,
2 VUODEN
urheudesta ja rohkeudesta, jota RAAMATUNLUKUolet suonut minulle voidakseni SUUNNITELMA
1
j u l i s t a a e v a n k e l i u m i a s e n Tessalonikalaiskirje
5:1-11
voimassaan, Jeesuksen nimessä.
Jeremia
23
Aamen.

Lisäopiskelua varten:

Matteus 28:19-20; Apostolien teot 18:9-11;
2 Timoteuskirje 4:5
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Hengessäsi oleva Jumalan
vanhurskaus

Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme
teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan
vanhurskaudeksi (2 Korinttolaiskirje 5:21).

V

anhurskaus on lahja Jumalalta. Siihen ei tulla
laadullisen pätevöitymisen kautta. Kun sinä
uudestisynnyit, synnyit vanhurskaaksi; sait Jumalan
luonnon, vanhurskauden luonnon.
Uskonnot opettavat, että kun ihminen elää
kelvollisesti, nin Jumala katsoo hänet kelpaavaksi
olemaan vanhurskas henkilö, mutta siinä ne ovat
väärässä. Siinä on paha ristiriita. Kukaan ei kykene
elämään vanhurskaasti ennen kuin Jumala on tehdyt
hänet vanhurskaaksi. Jumalan vanhurskaus on sinun
hengessäsi ja se antaa sinulle kyvyn elää oikein.
Näin ollen kristillisyydessä Jumala toimii niin, että
Hän tekee sinusta ensin vanhurskaan, ennen kuin
Hän voi oikeutetusti odottaa sinun elävän oikein. Kun
ihminen ottaa vastaan Kristuksen, hän saa samalla
uuden elämän, ja hän on sellainen, millaista ei ole
ollut koskaan aiemmin vielä olemassa: uusi luomus
Kristuksessa.
Tämän uuden elämän luonteeseen ei kuulu synti.
Tämä uusi elämä on synnin yläpuolella, korkeampana
perkelettä, kuolemaa ja helvettiä. Tämä uusi elämä
on vanhurskauden elämää; nyt sinä kykenet elämään
finnish

vanhurskasta elämää. Ihmisten syntisyys johtuu heidän
synti-luonnostaan. Tuo luonto syrjäytyy, kun Jumalan
vanhurskas luonto tulee ihmisen uudestisyntymisessä.
Koska olet syntynyt uudesti, synti ei enää sinua vallitse;
sinun luonnollesi on nyt luontevaa elää oikein ja
täyttäen Isän tahtoa, sillä Hänen vanhurskautensa on
sinun hengessäsi.

Tunnustus

Olen ristiinnaulittu yhdessä
Kristuksen kanssa; enää en elä
minä, vaan Kristus elää minussa.
Ja tätä elämää, jota nyt elän
lihassa, minä elän Jumalan Pojan
1 VUODEN
uskossa, joka rakasti minua ja
RAAMATUNLUKUantoi itsensä minun edestäni.
SUUNNITELMA
Hänen vanhurskautensa minun 2 Korinttolaiskirje
5:1-6:1-2
hengessäni ilmene ulospäin;
Sananlaskut
minulle on luontevaa elää oikein
18-19
ja täyttää Isän tahtoa, sillä Hänen
2 VUODEN
vanhurskautensa on minun
RAAMATUNLUKUhengessäni.
SUUNNITELMA
1
Tessalonikalaiskirje
5:12-28
Jeremia 24

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 3:20-22; Roomalaiskirje 5:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Sinun Tulee Kuulua
Paikallisseurakuntaan

Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina
moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä
henkiä ja riivaajien oppeja (1 Timoteuskirje 4:1).

T

iedustelet joiltakin kristityiltä, missä kirkossa he
tapaavat käydä ja saat vastauksen: ”En kuulu
mihinkään seurakuntaan, Minä käyn missä milloinkin,
miten Henki kulloinkin johtaa.” Tosi surullista.
Asenne kertoo hengellisestä kypsymättömyydestä ja
epävakaudesta. Kuka tahansa kristitty, joka sanoo,
ettei hän usko paikallisseurakunnan jäsenyyden
merkitykseen, elää erheen vallassa ja on Saatanan
lumoama.
Raamattu kehottaa meitä mitä selkeimmin olemaan
halveksimatta pyhien kokoontumista tarkoittaen
oman seurakuntamme kokoontumista: ”…älkäämme
jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niin
kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme
toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon
päivän lähestyvän” (Heprelaiskirje 10:25). Elämme
lopun aikaa, ja avausjakeessamme sanottiin, että monet
”noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja”.
Joidenkin mielestä “villitsevät henget” ovat henkiä,
jotka villitsevät miehiä ja naisia lihallisiin himoihin,
mutta ”villitsevät henget” ovat Raamatun mukaan
sellaisia henkiä, jotka sanovat heille, ettei heidän
tarvitse kuulua mihinkään paikallisseurakuntaan
Jumalaa palvellakseen. Jotkut ovat peräti kirjoittaneet
kirjoja Saatanan inspiroimina vakuuttaakseen kristityille,
ettei näiden tarvitse kuulua mihinkään kirkkoon, tai
finnish

houkuttelevat heitä pois seurakunnasta toisenlaisen
evankeliumin piiriin.
Ole sen vuoksi varuillasi: ole viisas. Myös uskontojen
piirissä, etenkin evankeliumin sanomaan vihamielisesti
suhteutuvien piirissä, kristityt kuitenkin löytävät
edelleen hetkiä ja tilanteita heidän kohtaamiseen.
Seurakunta on totuuden pylväs ja perustus; se on juuri
se paikka, missä sinulle on opetettu totuutta – Jumalan
sanaa, josta sinä olet saanut elämän.
Yksityinen raamatuntutkistelu ja rukous ovat tosi
terveellisiä ja kuuluvat kaikille kristityille, mutta ne
eivät saa ottaa yhteisen jumalanpalveluksen paikkaa
– seurakunnan yhteisen kokoontumisen paikkaa.
Sinun kuuluu olla mukana Jumalan huoneessa,
jotta voit kuunnella Sanaa, kasvaa hengellisesti
ja osallistua tehokkaasti seurakunnan työhön ja
palvelutoimintaan.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua siitä, että
saan olla tekemisissä kanssasi
ja toisten uskovien kanssa, ja
1 VUODEN
armosuosiostasi, jonka turvin voin
RAAMATUNLUKUosallistua tosissani ja sitoutuneesti
SUUNNITELMA
p a i k a l l i s s e u r a k u n t a m m e 2 Korinttolaiskirje
6:3-7:1
hengelliseen toimintaan. Koen
Sananlaskut
olevani siunattu saadessani
20-21
olla mukana siinä yhteisessä
2 VUODEN
voitelussa, mikä muuttaa minun
RAAMATUNLUKUelämääni ja tekee minusta
SUUNNITELMA
2
entistä tehokkaamman Jumalan
Tessalonikalaiskirje
valtakunnan työssä, Jeesuksen
1:1-12
nimessä. Aamen.
Jeremia 25

Lisäopiskelua varten:

Apostolien teot 9:31; Apostolien teot 2:41-47;
Heprealaiskirje 10:25
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Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

torstai

8

Hyväksytty siinä Rakkaassa
…niin kuin hän ennen maailman perustamista
oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja
nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen
yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman
tahtonsa mielisuosion mukaan
(Efesolaiskirje 1:4-6).

J

umala valitsi meidät jo ennen maailman
perustamista olemaan pyhät ja nuhteettomat
Hänen edessään, rakkaudessa, ja määräsi meidät
ennalta kelpuutetuiksi Hänen läsnäoloonsa. Se on osa
siitä, mitä hengessämme oleva Hänen vanhurskautensa
on vaikuttanut meidän hyväksemme; voimme siis
rohkein mielin seistä Jumalan läsnäolossa ilman
syyllisyyttä, huonommuudentuntoa tai tuomittuna
olemisen tuntua.
Ei ole mitään merkitystä sillä, missä olet ollut,
mitä olet tehnyt, kuinka syvällä syntiorjuudessa tai
synnin laaksossa olet ollut, sillä sinut on kelpuutettu
Kristuksessa Jeesuksessa. Sinun ei tarvitse paeta
Jumalaa syntiesi vuoksi. Kuvittele, millainen armokutsu
on Jesajan kirjassa (1:18), kun Hän sanoo: ”Niin tulkaa,
käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra.
Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne
lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset,
tulevat ne villanvalkoisiksi.” Ei Hän ole sinulle
vihainen. Kätkeydy Hänen vanhurskauteensa. Kääriydy
Hänen rakkauteensa. Luota Häneen kaikessa, niin Hän
on tekevä elämästäsi tosi kunniakkaan.
Kun siis olet uudestisyntynyt, sinä olet Kristuksessa;
finnish

Hän on jo hyväksynyt sinut; sinä olet Hänessä. Sinä
asustat Hänen läsnäolossansa. Hänen läsnäolossa olet
vapaudessa; sinun ei tarvitse olla peloissasi; olet vapaa
ilmaisemaan itseäsi ja olemaan oma itsesi. Olet vapaa
toimimaan Hänen asiallaan ja elämään Hänelle.
Jotkut ihmiset elävät yhä kuin toivossa, että Jumala
tulee hyväksymään heidät heidän hyvien tekojensa
perusteella. Mutta ei sellainen tule toimimaan!
Raamattu sanoo: ”Sillä armosta te olette pelastetut
uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan
lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi”
(Efesolaiskirje 2:8-9). Edelleen Galatalaiskirje 2:16
sanoo: ”...ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain
teoista”; tarkoittaen, että olemme Jumalan edessä
hyväksyttyjä ja vanhurskaiksi julistetut!
Ei sinun tarvitse kokea olevasti turvaton tai
epävarma asemastasi Jumalan edessä. Ole rohkea,
luottavainen, varma ja iloinen siitä, että sinä kuulut
Hänelle; että Hän on saattanut sinut olemaan yhtä
Hänen kanssansa. Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua siitä,
että valitsit minut jo ennen
maailman perustamista olemaan
1 VUODEN
pyhä, nuhteeton ja kelvollinen RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
Sinun läsnäoloosi, Sinun oman 2 Korinttolaiskirje
mielisuosiosi mukaisesti. Minä
7:2-16
Sananlaskut
toimin täysin tietoisena ja
22-23
rohkein mielin, koskapa olen
2 VUODEN
vanhurskautettu ja minulla on
rauha Sinun kanssasi ja saan RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
nauttia muuttumatonta ykseyttä
2
Sinun kanssasi Sinun armosuosiosi Tessalonikalaiskirje
2:1-10
ylistykseksi ja kunniaksi, Jeesuksen
Jeremia 26
nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:
1 Johannes 5:14-15; Psalmi 4:3-5; Kolossalaiskirje 4:2
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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perjantai

Vastatoimi Saatanaa kohtaan
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne
kestää perkeleen kavalat juonet
(Efesolaiskirje 6:11).

E

i sinun tarvitse rukoilla “oi, Herra, tee minusta
vahvempi; auta minua voittamaan kiusaukset;
auta minua vastustamaan paholaista”. Moinen rukous
on aivan tarpeeton, koska Hän kertoi jo sinulle, miten
sinä tulet kestämään, nimittäin ”Pue päällesi Jumalan
koko sota-asu…” Varusteet päälläsi kykenet seisomaan
omalla perustuksellasi ja vastustamaan jokaista
vihollisen hyökkäystä. Et peräänny peloissasi, vaikka
ympärilläsi tapahtuisi mitä hyvänsä.
Mutta jos et pue päällesi varustusta, mitkään
intensiivisimmätkään rukoukset eivät tehoa. Ohjeistus
on siis, että puet päällesi Jumalan koko sota-asun”,
ei vain joitakin varusteita siitä. Ja pistä merkille myös
se, ettei siinä sanota: ”Jotta mahdollisesti kykenisit
vastustamaan perkeleen voimaa; se sen vuoksi, että
perkeleestä ei ole mihinkään; hän on voimaton. Uusi
luomus on häntä korkeammalla. Pukeudut Jumalan sotaasuun sen johdosta, että olisit kykenevä vastustamaan
”perkeleen juonia”, eikä hänen voimaansa.
Alleviivattu sana “methodeia” on kreikkaa, ja
siitä on johdettu sana “metodi”. Se viittaa vihollisen
käyttämään irvikuvaan, huijaukseen, järjestelmään
ja petolliseen mekanismiin. Kun ylläsi on koko
Jumalan sota-asu, sinulla on kyky turhauttaa ja asettaa
finnish

voimattomiksi saatanan petolliset mekanismit
On ihmisiä, jotka eivät kykene kestämään
vaikeuksien tullen, kun elämä kääntyy kurjuudeksi.
Älä sinä ole sellainen. Raamattu sanoo, että kaikki
suoritettuamme meidän on pysyttävä vielä pystyssä
(Efesolaiskirje 6:13); toisin sanoen kestämään loppuun
asti. Älä anna periksi, älä luovuta. Aja perkele ulos.
Hänellä ei ole mitään, mikä auttaisi häntä kestämään
sinun edessäsi; vastusta häntä niin hän pakene sinua.
Miten sitten vastustat häntä? Puhumalla Sanaa; se
on yksi osa sinun varustustasi; sitä sanotaan Hengen
miekaksi (Efesolaiskirje 6:17). Käytä sitä ja kaikkea
muutakin varustustasi pitääksesi Saatana siellä missä
hänen kuuluukin olla – sinun jalkojesi alla!

Rukous

Rakas Isä, kiitos Sanastasi
saatavasta ohjeistuksesta;
ne ovat minulle elämä. Olen
1 VUODEN
täysin v a r u s t et t u J u m al an
koko sota-asussa, olen vakaa, RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
horjumaton, lujasti juurtunut, 2 Korinttolaiskirje
hyvällä perustuksella ja pysyn
8-9
Sananlaskut
paikoillani kohdatessani
24-26
hurjaakin vastustusta tai minua
2 VUODEN
vastaan olevia olosuhteita.
Teen turhaksi perkeleen juonet, RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
taktikoinnin, manipuloinnit ja
2
strategiat käyttämällä uskon Tessalonikalaiskirje
2:11-17
kielpeä, Jeesuksen nimessä.
Jeremia 27
Aamen.

Lisäopiskelua varten:
Psalmi 37:39; 2 Korinttolaiskirje 4:16-18
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Siirry uskomisesta uskoon
… joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa
ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina,
eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen haavainsa
kautta te olette paratut (1 Pietarin kirje 2:24).

J

otkut kristityt tuntevat joutuneensa omien
kokemustensa kanssa ristiriitaan Jumalan Sanan
kanssa. Esimerkiksi: he ovat lukeneet ja uskoneet
avausjakeemme, mutta silti he kamppailevat vaivojensa
kanssa alituiseen, ja nyt he kysyvät: ”Mitä minun tulisi
tehdä, mitä en jo ole tehnyt?”
Muuan rouva esitti minulle vastaavanlaisen
kysymyksen kiinnittäen huomiota 2 Korinttolaiskirjeen
kohtaan (8:9), missä kerrotaan, että Jeesus tuli köyhäksi,
jotta meistä voisi tulla rikkaita. Sitten hän kysyi: ”Jos
tämä pitää paikkansa, mitä tulee sanoa siihen, että
kuitenkin monet kristityt ovat edelleen köyhiä?”
Hänen halusi tietää, mitä asialle voi tehdä, jotta
kyseinen raamatunkohta pääsisi toteutumaan heidän
elämässään.
Tämä sinun kuuluu tietää: kun synnyit uudesti,
sinut saatettiin täydellisen vaurauden elämään,
absoluuttiseen terveyteen, vahvuuteen ja voittoon;
se on jo tehty. Asia on sinun vastuullasi, oletpa tai
et ole ryhtynyt nauttimaan siitä. Raamattu sanoo:
”…ahkeroikaa…, että pelastuisitte” (Filippiläiskirje
2:12); millä tarkoitetaan, että sinun tulee elää
todeksi pelastuksen Sana. Toimi Sanan mukaisesti.
finnish

Kristillisyydessä me toteutamme sanan tekoina; me
olemme Sanan harjoittajia. Sinun täytyy tehdä Sana
itsellesi henkilökohtaiseksi ja toimia sen mukaisesti.
Sinä olet nimenomaan henkilö, jonka kuuluu tehdä
sanasta täyttä totta elämässäsi. Sinun on määrä alistaa
elämässäsi vallalla olevat olosuhteet. Sinä olet henkilö,
joka alistaa sinua vastustavat voimat ja oireet, jotka
yrittävät käydä kimppuusi. Sinä olet se, jonka kuulu
käyttää Sanaa saamaan aikaan muutoksia.
Eivät asiat muutu sentään itsestään; eivätkä ne
muutu siksi, että sinä uskot. Uskominen ei tässä riitä;
muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan elämän kaikilla
alueilla siirtyminen uskomisesta uskoon! Sinun täytyy
taistella hyvä uskon taistelu. Taistelu uskossa on sitä,
että sinä elät alituisesti Jumalan sanan mukaisesti
välittämättä ympäröivistä olosuhteista ja siitä, mitä
aistisi tuovat tietoisuuteesi. Se on sitä, että vetoat
Sanaan ja pitäydyt siinä niinkuin se on ainoa todellisuus
mitä on.

Tunnustus

Koen Jumalan sanan
1 VUODEN
todellisuuden meditoidessani, RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
ja minä elän Sanassa! Edistyn ja 2 Korinttolaiskirje
olosuhteet ovat minun vallassani
10:1-18
Sananlaskut
ja mukautuvat Jumalan sanan
27-28
todellisuuteen minun hyväkseni.
2 VUODEN
Jumalan sanalla on voima ylitse
kaiken minun elämässäni ja RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
se tuottaa minussa jatkuvasti
2
kaikkea sitä, mistä se puhuu, Tessalonikalaiskirje
3:1-10
Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jeremia 28

Lisäopiskelua varten:

Heprealaiskirje 10:23; Heprealaiskirje
11:1; Roomalaiskirje 4:19-20
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Salli Kristuksen ilmentyä sinussa
…joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri
pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus:
Kristus teissä, kirkkauden toivo (Kolossalaiskirje 1:27).

S

uurinta mitä sinulle voi koskaan tapahtua on, että
olet päässyt tuntemaan Jeesuksen Kristuksen,
mutta myös se, että Hän pääsee ilmentymään sinun
elämässäsi. Jos olet tänään ruumiillisesti sairaana,
tarvitset Kristuksen ilmentymistä ruumiissasi. Raamattu
sanoo: ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän
tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1 Johanneksen kirje
3:8). Kun Kristus ilmestyy sinun elämässäsi, poistuu
kaikki, mikä ei ole Jumalasta.
Kun Kristus ilmestyy syntisen elämään, synnin
voima murtuu ja vanhurskaus alkaa vaikuttaa. Kun Hän
ilmestyy sidottuna olevan ihmisen elämässä, kahleet
murtuvat ja vapautus tulee todeksi. Kristus on vastaus.
Kristus on kaikki mitä tarvitset. Kristus on kaikki. Kristus
sinussa on kirkkauden toivo. Salli Hänen ilmestyä
sinussa – sinun hengessäsi, sielussasi ja ruumiissasi.
Alista tahtosi ja tunteesi Hänelle, Hänen sanansa
alaisuuteen, ja niin alat ajatella Jumalan ajatuksia,
tuntemaan Jumalan tunteita ja tekemään Jumalan
tahtoa.
Sitten voit saada Hänet ilmentymään myös
fyysisessä kehossasi. Tiedät, että joku on saattanut
finnish

uudestisyntyä sokeana ollessaan, tai halvaantuneena
tai kärsien jotain ruumiinvaivaa. Mutta jos annat
Kristuksen ottaa muotoaan ruumiissasi, ei tapahdu
pelkkä parantuminen, vaan Hän tekee sinun kehosi
vahvaksi ja pitää sen immuunina kaikille sairauksille,
taudeille ja heikkouksille. Hän antaa sinulle jumalallisen
terveyden.
Johanneksen evankeliumissa (14:21) Herra Jeesus
sanoi: “Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on
se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa,
häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä
ja ilmoitan itseni hänelle.” Juuri tuota sinä tarvitset;
salli Hänen ilmoittaa itsensä sinulle. Et sinä tarvitse
parantumista, ei; sinä tarvitset Häntä, joka parantaa;
itse Parantajaa. Niinpä anna henkesi, sielusi ja ruumiisi
: kaikkesi Hänen haltuunsa, niin koko elämäsi tulee
olemaan täynnä kunniaa. Halleluja!

Tunnustus

Kristus on elossa minussa;
Hänen jumalallinen elämänsä on
1 VUODEN
ilmentynyt hengessäni, sielussani RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
ja ruumiissani ja olemukseni 2 Korinttolaiskirje
jok’ikisessä säikeessä. Hän
11:1-15
Sananlaskut
on tehnyt minut voittajaksi
29-31
ikuisesti! Kristus on tullut minun
2 VUODEN
elämäkseni; Hänessä minä
elän ja liikun ja olen! Hän on RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
tehnyt minusta ihmeen. Kunnia
2
Tessalonikalaiskirje
Jumalalle!
3:11-18
Jeremia 29

Lisäopiskelua varten:
1 Johannes 1:1-2; Johannes 14:23; Roomalaiskirje 8:10
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Päätä juoksusi iloiten
En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään
arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran,
jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan
armon evankeliumin todistamisen
(Apostolien teot 20:24).

A

postoli Paavali otti evankeliumin
henkilökohtaisesti vastuulleen. Hänelle
evankeliumi merkitsi pyhää luottamusta. Hän vahvisti
tämän sanoessaan: ”autuaan Jumalan kirkkauden
evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu”
(1 Timoteuskirje 1:11). 1 Korinttolaiskirjeessä (9:16)
hän vakuutti: ”Sillä siitä, että julistan evankeliumia,
ei minulla ole kerskaamista; minun täytyy se tehdä.
Voi minua, ellen evankeliumia julista!”
Vuorostaan 1 Timoteuskirjeessä (1:12) hän julisti:
“Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut,
Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän
katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa.”
Paavalin vakuuttuminen evankeliumista oli ehdotonta.
Hän tiesi, että evankeliumi oli Jumalan voima
pelastukseksi kaikille, jotka uskovat, ja hän saarnasi
sitä innoissaan. Ei mikään eikä kukaan kyennyt
vaientamaan häntä. Hän kohtasi lukuisia vastuksia
saarnatessaan evankeliumia, mutta hän jatkoi kuin
mitään ei olisi tapahtunut.
Silloinkin, kun Pyhä Henki todisti selvästi, että
Paavali joutuisi kärsimään kovin ja hänet vangittaisiin,
mikäli hän menisi saarnaamaan Jerusalemiin (Apostolien
teot 20:23), apostoli jatkoi itsepintaisen määrätietoisesti.
finnish

Hänen vastauksensa oli: ”En minä kuitenkaan pidä
henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain
täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta
Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin
todistamisen” (Apostolien teot 20:24).
Paavali oli evankeliumin aktivisti; hän olisi
saarnannut vaikka henkensä kaupalla. Hän oli
tehnyt päätöksensä: minä päätän juoksuni iloiten.
Sama asenne tulisi sinullakin olla. Älä koskaan anna
evankeliumin saarnaamista seuraavien ongelmien ja
vaikeuksien horjuttaa itseäsi. Jumala tiesi jo, että sinä
tulet kohtaamaan nuo haasteet; sen vuoksi mikään
noista vastuksista ei voi kukistaa sinua, kunhan pysyt
omalla perustuksellasi ja kieltäydyt lopettamasta.
Muista aina, että Jumala luottaa siihen, että olet
uskollinen ja sitoutunut evankeliumin asiaan. Hän uskoo
sinuun. Niinpä, kuten apostoli Paavali, älä sinäkään
salli minkään pysäyttää itseäsi. Jatka määrätietoisesti
juoksuasi kohti iloista päätöstä.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua,
1 VUODEN
että annat minulle voimia RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
valtakuntasi työssä. Pysyn
2
Korinttolaiskirje
pelottomana, horjumattomana
11:16-33
ja olen aina iloinen edetessäni
Saarnaaja 1-2
työssäni. Otan vaarin Sanasta
ja Hengen siunauksista, jotka
2 VUODEN
h a r j a a n n u t t a v a t m i n u a , RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
vahvistavat ja ohjeistavat minua
elämään aina voittoisaa elämää, 1 Timoteuskirje
1:1-7
menestymään, ja kasvamaa,
Jeremia 30
Jeesuksen nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:
Markus 16:15; Joosua 23:6; Apostolien teot 18:9-11
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Erityinen kirkkaus
… kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta
vailla (Roomalaiskirje 3:23).

E

nnen Kristuksen tuloa kaikki ihmiset olivat
synnin kirouksen alaisia ja sen vuoksi tuomion,
Saatanan, sairauksien, tautien, köyhyyden ja turmeluksen
alaisia. Tämä oli seurausta ihmisen lankeemuksesta
Eedenin puutarhassa. Ennen lankeemusta Aadam
eli Jumalan läsnäolossa. Jumalan läsnäolo oli hänen
valonsa; hän vaelsi Jumalan läsnäolossa. Tuo yhteys
tai ystävyys oli kyseinen kirkkaus.
Mutta hänet erotettiin tuosta kirkkaudesta, kun
hän kuunteli Saatanaa ja teki syntiä Jumalaa vastaan.
Aadam kuoli hengellisesti. Hengellinen kuolema on ero
Jumalasta. Näin Aadamin lankeemuksen kautta kaikki
ihmiset kuolivat ja joutuivat eroon Jumalan läsnäolosta
– Hänen kirkkaudestansa. Ja nyt Kristuksessa jokainen
uudestisyntynyt on tehty eläväksi ja herätetty Jumalan
isälliseen huomaan. Roomalaiskirje 5:19 antaa meidän
tietää, että koska kaikki ihmiset tehtiin syntisiksi
Aadamin tottelemattomuuden kautta, yhtälailla meidät
on tehty vanhurskaiksi Kristuksen kuuliaisuuden
kautta.
Emme enää ole erossa Jumalan elämästä.
Uudestisyntymässä Kristus on ottanut meidän
sydämemme asunnokseen. Kristus ei ole jossain
lähettyvilläsi eikä pelkästään kanssasi; Hän on sinussa:
”Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kolossalaiskirje
finnish

1:27); toivo, mikä Aadamissa menettiin, se on
palautunut Kristuksessa. Meidät on kirkastettu
Kristuksessa. Halleluja! Tämä kirkkaus on suurempaa
mitä Aadamilla oli Eedenin puutarhassa. Se on
suurempaa kuin Vanhanliiton aikainen kirkkaus;
meidän kirkkautemme Kristuksessa Jeesuksessa on
”ylenpalttista kirkkautta” (2 Korinttolaiskirje 3:10);
”ylhäisintä kirkkautta” (2 Pietarin kirje 1:17).
Aadam ja Eeva kuulivat Eedenin puutarhassa
käyskentelevän Herran äänen. Mutta meidän
kohdallamme Jumalan läsnäolo ei ole pelkkää
ympärillämme liikkuvan Jumalan äänen kuulemista;
se ääni on sinussa. Sinä majoitat Jumalan kirkkauden;
Hän elää sinussa – jokaisessa olemuksesi säikeessä,
veresi jokaisessa solussa ja kehosi luustossa. Se on
ylenpalttista kirkkautta.

Tunnustus

Elämäni on Jumalan kauneuden,
säteilyn ja erinomaisuuden
1 VUODEN
ilmentymä, koska Kristus asuu RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
minussa. Sen vuoksi sairaudella,
taudilla tai heikkoudella ei ole 2 Korinttolaiskirje
12:1-21
mitään sijaa kehossani. Minä
Saarnaaja
3-5
nimittäin kannan niin suurta
asiaa kuin Jumalan ylenpalttisen
2 VUODEN
kirkkauden säteilyä, ja tuon RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
alati esiin tämän kunniakkaan
1 Timoteuskirje
Valtakunnan totuutta,
1:8-14
erinomaisuutta ja täydellisyyttä,
Jeremia 31
Jeesuksen nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:
2 Korinttolaiskirje 6:16; Roomalaiskirje 8:30; 2 Pietarin kirje 1:3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Näe ainoastaan hyvää
Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta; maa on
täynnänsä Herran armoa (Psalmi 33:5).

J

otkut ihmiset kalastelevat alituiseen vääriä
asioita; he eivät ikinä näe missään mitään hyvää.
He ovat tietoisia kaikista ympärillään tapahtuvista
pahoista asioista ja ovat hopussa levittämään juoruja,
valheita ja negatiivista informaatiota. Sellaisten ihmisten
elämä käy lopulta sangen ikäväksi, koska he eivät ikinä
näe eivätkä juhli mitään mikä olisi hyvää.
Kun taas he, jotka aina ajattelevat ja välittävät
hyvistä asioista, he näkevät hyvää kaikessa. Ei
väliä, mistä kulloinkin on kysymys, he vain näkevät
hyvyyttä ja juhlistavat sitä. He ovat ihmisiä, jotka alati
”tiedostavat hyvyyden”; ei suinkaan lapsellisuuttaan,
vaan siitä syystä, että he ovat persoonallisuudeltaan
aivan erityisiä. Juuri siihen malliin Jumala haluaa meidän
elävän. Raamattu sanoo, että maa on täynnänsä
Herran hyvyyttä; että kaikki mitä näet on pelkästään
hyvyyttä.
Ihmiset, jotka kaupittelevat huhuja ja huonoja
uutisia ja näkevät kaikesta pelkästään negatiivisen
puolen, eivät voi juurikaan päästä elämässään
eteenpäin. Heidän arvonsa alenee ja jok’ikinen
elämässään eteenpäin tahtova karttaa heitä. Senkaltaiset
ihmiset eivät halua olla negatiivisesti ohjelmoituneiden
finnish

ihmisten kanssa; he välttelevät moisia. Raamattu sanoo:
”Rauta rautaa hioo, ja ihminen toistansa hioo”
(Sananlaskut 27:17).
Lue uudestaan avausjakeemme loppuosa, jossa
sanotaan: ”…maa on täynnänsä Herran armoa
[hyvyyttä]”. Tee valintasi ja näe Jumalan hyvyyttä ja
kirkkautta maailmassasi. Niin, Raamattu sanoo, että
maan pimennot ovat väkivallan pesiä täynnä, mutta
tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että maa on täynnänsä
Herran hyvyyttä. Älä ota huonoja uutisia huomioon
siinä määrin, että ne pääsisivät vaikuttamaan sinussa
negatiivisuutta. Tiedosta paremminkin, mikä kaikki
kertoo Jumalan hyvyydestä. Sillä on totta, että kun
kaikki etsimäsi ja näkemäsi on Herran hyvyyttä, sen
tulet taatusti myös kokemaan.

Rukous

Maa on täynnä Herran hyvyyttä,
joten minä näen ja koen
1 VUODEN
pelkästään hyviä asioita. Elämäni
RAAMATUNLUKUon päivittäistä Jumalan kirkkauden SUUNNITELMA
ja kauneuden ilmentymistä 2 Korinttolaiskirje
ajatellessani Hänen hyvyyttään.
13:1-14
Hyväksyn ja juhlistan kaikkialla Saarnaaja 6-8
ympärilläni näkemääni: Hänen
2 VUODEN
erinomaisuuttaan, Jeesuksen
RAAMATUNLUKUnimessä. Aamen.
SUUNNITELMA
1 Timoteuskirje
1:15-20
Jeremia 32

Lisäopiskelua varten:
Job 22:29; Jesaja 1:19; 2 Aikakirja 6:41
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Löydä Hänen suunnitelmansa
sinulle
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä
kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset;
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon
(Jeremia 29:11).

J

umalalla on oma suunnitelmansa sinua varten;
se on elämäntarkoitus, jonka Hän on luonut
juuri sinun toteutettavaksesi. Jotkut ihmiset eivät ole
tietoisia tästä, minkä vuoksi he elävät tyhjän tuntuista
elämää. Jotkut eivät usko, että Jumalalla saattaisi olla
suunnitelma heitä varten; mutta miksi Hänellä ei olisi?
Hänhän loi sinut! Etsi ja löydä Hänen suunnitelmansa
ja vaella sen valossa.
Jumalan Henki on sinussa juuri sitä varten, että
Hän rakentaa, vahvistaa ja opastaa sinua kulkemaan
Jumalan sinulle varaamaa elämän polkua. Suostu
Hänen johtoonsa ja anna Hänen toteuttaa omaa
palvelusuunnitelmaansa sinun kohdallasi. Et kykene
siihen omassa varassasi; tarvitset Hänen apuaan. Jeesus
sanoi Johanneksen evankeliumissa (16:13): ”Mutta
kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät
kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole
hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän
puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.”
Pyhä Henki tietää tulevaisuutesi ja kaiken sinun
elämästäsi, ja Hänelle on silkkaa iloa saada auttaa
sinua löytämään tarkoituksesi Jumalassa, jotta kykenet
täyttämään Häneltä saamasi kutsumuksen. Jumala
finnish

loi sinut tuottamaan itselleen kunniaa. Sen vuoksi
elä elämäsi Hänelle. Opiskele Sanaa ja ole jatkuvasti
tekemisissä Pyhän Hengen kanssa rukouksessa.
Toimi vaikuttavasti paikallisseurakunnassa niin tulet
havaitsemaan, mikä on Jumalan antama erityinen
tarkoitus sinulle ja miten voit elää ja nauttia hyvää
elämää, jonka Hän on jo ennalta järjestänyt sinua
varten.
Raamattu sanoo: “Sillä me olemme Jumalan
[omaa] käsityötä (Hänen tekonsa), uudeleenluodut
[uudestisyntyneet] Kristuksessa Jeesuksessa, niitä
hyviä töitä varten, jotka Jumala on (edeltäpäin)
valmistanut [suunnitellut meitä varten, että
valitsisimme kulkeaksemme ne polut, jotka hän meille
edeltävalmisti], että me niissä vaeltaisimme [eläen sen
hyvän elämän, jonka Hän järjesti ja jo aikasemmin
valmisti meidän elämäksemme]” (Efesolaiskirje 2:10
[AMP]).

Tunnustus

Tiedän Hänen ajatuksensa
minua kohtaan; ne ovat rauhan
ajatuksia, eivät pahoja ajatuksia;
ja ne johtavat minun elämäni
kunnioitettavaan päätökseen.
Vaellan tietä, jonka Hän valmisti
minulle ennen maailman
perustamista ja elän hyvän
elämän, jonka Hän edeltä järjesti
ja teki valmiiksi minua varten!
Olen aina voittoisa ja elän
tuoden julki Jumalan kirkkautta.
Halleluja.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Galatalaiskirje
1:1-24
Saarnaaja 9-12
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
2:1-15
Jeremia 33

Lisäopiskelua varten:
Matteus 6:25-26; Sananlaskut 3:5-6; 1 Korinttolaiskirje 2:9-10
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Hän luottaa sinuun
Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on
Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi,
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle
(Roomalaiskirje 1:16).

K

ristittyinä olemme ottaneet vastaan mandaatin
viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Se
on mitä ylevin ja korkein kutsumus. Se on jotakin,
mitä tehdään rohkein mielin, uskossa, uskalluksella ja
vakuuttuneesti. Sinun ei tule ikinä häpeillä tao pyydellä
anteeksi Kristuksen ja evankeliumin sanoman vuoksi.
Älä häpeä sitä, mitä sinä olet Kristuksessa, äläkä salli
toisten saattaa itseäsi häpeämään sitä, mitä sinä uskot.
Paavali sanoi: ”Sillä minä en häpeä evankeliumia;
sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle
pelastukseksi” (Roomalaiskirje 1:16).
Yksin evankeliumi kykenee tuomaan syntisen
pelastukseen ja vanhurskauteen. Vain evankeliumin
saarnaamisen kautta Jumalan vanhurskaus voi tulla
paljastetuksi ja omaksutuksi. Niinpä evankeliumille ei
löydy mitään vertaistaan. Sen voima ja vaikuttavuus
on kiistaton; se on ainut sanoma, mikä tekee
vastaanotettuna; syntisestä Jumalan lapsen aivan
hetkessä.
2 Timoteuskirjeessä (1:3) Paavali sanoi
Timoteukselle: “Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat,
jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” Sillä tarkoitetaan
evankeliumin sanoja, jotka ovat voimallisia sanoja;
täynnä inspiraatiota, voimaa ja jumalallista energiaa.
finnish

Yksikään syntinen ei pysty olemaan lähettyvilläsi
kauaakaan, ennen kuin hänessä tapahtuu se muutos
ja voimavaikutus, mitä sinä kannat mukanasi. Ole
päättäväinen tämän suhteen. Ole niin palavana
evankeliumin asialle, että levität evankeliumia, jonka
vaikutus eri puolilla maailmaa on ainut asia maailmassa,
jolla on sinulle merkitystä.
Raamattu sanoo, että he, jotka saattavat monia
vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet (Daniel 12:3).
Loista Mestarin vuoksi vaikuttamalla evankeliumin
kautta. Tee vähän enemmän kuin tarpeeksi. Kuten
Jeesus, anna sinäkin ruokanasi olla se, että teet
taivaallisen Isän tahdon – ruokana, mikä on sinulle
kaikki kaikessa – ja viet loppuun Hänen alkamansa
työn (Johannes 4:34). Anna sen olla juuri se asia,
minkä vuoksi elät. Hän luottaa, että pelastat ihmisiä,
niitä jotka ovat lähelläsi ja kauempanakin. Sen
vuoksi ole uskollinen tässä saamassasi vastuussa olla
sielujenvoittaja.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua, että olet
uskonut minulle jumalallisen
vastuun saavuttaa maailmassani
olevat ihmiset ja kauemmissakin
maissa asuvia iankaikkisen
elämän sanomalla. Kunniakkaan
evankeliumisi valo, jota
minä saan kantaa, hälventää
pimeyden kääntymättömien
sydämistä, rikkoo uskonnon
siteet ja rakentaa heidät Sinun
vanhurskaudessasi, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Galatalaiskirje
2:1-21
Korkeaveisu 1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
3:1-7
Jeremia 34

Lisäopiskelua varten:

Matteus 28:19-20; 2 Korinttolaiskirje 3:6; 1
Korinttolaiskirje 9:16
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Aseta kurssisi oikeaan suuntaan
Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle
vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi
sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän
sanoo, niin se hänelle tapahtuisi (Markus 11:23).

A

ina kun puhut, muovaat elämääsi ja
tulevaisuuttasi: asetat elämäsi kurssia. Olet
tänään sitä mitä olet saanut aikaan suutyölläsi.
Sananlaskut 18:21 sanoo: ”Kielellä on vallassansa
kuolema ja elämä; jotka sitä rakastavat, saavat syödä
sen hedelmää”, tämä tarkoittaa, että voit suullasi valita,
millaisen osan saat – kuoleman vai elämän. Niinpä voit
nähdä, että olet vastuussa omasta elämästäsi, koska se
mitä sanot, on se, mitä sinä tulet saamaan.
Herra Jeesus sanoi: “Sillä sanoistasi sinut
julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan
syylliseksi” (Matteus 12:37). Pistä merkille, ettei Hän
sanonut; ”Sinut tuomitaan tai julistetaan vanhurskaaksi
vanhempiesi, ystäviesi, tai koulussa opettajanasi olleen
sanoista”. Ei, vaan Hän sanoi, että niin tapahtuu
oman suusi sanojen perusteella. On siis täysin oma
asiasi asettaa omalla suullasi kurssisi kohti suurempaa
ja kirkkaampaa tulevaisuutta. Älä puhu ongelmista
ja vaikeuksista, joita saattaa olla ympärilläsi; julista
voittojasi.
Raamattu sanoo: “Kuka voi meidät erottaa
Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus,
vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai
miekka?... Mutta näissä kaikissa me saamme jalon
finnish

voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut”
(Roomalaiskirje 8:35-37). Et voi ikinä olla muita
heikommassa asemassa. Jumala on jo määrännyt sinut
elämään voitokasta elämää; sen vuoksi sinun tulee
puhua sen mukaisesti. Raamattu sanoo, että mitä Hän
on itse sanonut, on sanottu sitä varten, että voisimme
rohkein mielin puhua samalla tavalla (Heprealaiskirje
13:5).
2 Pietarin kirjeessä (1:3) sanotaan: “Koska
hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille
kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan,
hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät
kirkkaudellaan ja täydellisyydellään…” Tämän tulisi
muodostaa perusta uskontäyteisille tunnustuksillesi.
Vakuuta sitä, että sinulla on mahtava elämä. Tunnista
ja julista, että olet erityinen ja täynnä kirkkautta eläen
voimallista elämää, joka on herruutta ja vanhurskautta.
Jatka oikeiden sanojen puhumista, niin elämäsi tulee
kukoistamaan kirkkaudesta kirkkauteen. Halleluja!

Tunnustus

Olen kerrassaan erityinen ja
täynnä kirkkautta; minun polkuni
on kuin valo, joka loistaa yhä
kirkkaammin aina sydänpäivään
saakka! Elän herruuden, voiman
ja vanhurskauden elämää. Edistyn
jättiharppauksin Hengen voiman
turvin ja Sanan kautta. Vaellan
kasvavassa armosuosiossa,
viisaudessa ja jumalallisessa
kaitsennassa, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Galatalaiskirje
3:1-14
Korkeaveisu 3-5
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
3:8-16
Jeremia 35

Lisäopiskelua varten:
Heprealaiskirje 13:5-6; Markus 11:22-23
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Säilytä hyvä omatunto
Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten
monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä
monella tuskalla (1 Timoteuskirje 6:10).

J

okainen, joka voi tehdä rahan saamiseksi
mitä tahansa, olipa oikein tai väärin, paljastaa
rakkautensa rahaan, mistä juuri Herramme varoittaa.
Päivästä päivään ihmiset kamppaillen lähtevät mukaan
liiallisiin rahantekohankkeisiin. Näin sinun ei pitäisi
toimia. Älä koskaan lankea sellaisiin puuhiin, jotka ovat
vastoin sinun Kristus-luontoasi pelkästään hankkiaksesi
itsellesi enemmän rahaa.
Raamattu sanoo: “Mutta sinä, Jumalan ihminen,
pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta,
jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä,
hiljaisuutta” (1 Timoteuskirje 6:11). Hän haluaa
sinun elävän jumalista elämää. Hän haluaa sinun
keskittyvän Hänen vanhurskautensa ilmentymiseen
ja demonstroimiseen. Hän haluaa sinun olevan suora
kaikissa toimissasi.
Rakkaus Herraan ja suuri into palvella Hänen
valtakuntansa laajentumista olkoon motivaatiosi. Älä
salli tämän elämän huolten sekoittaa mieltäsi. Jeesus
sanoi: ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja
hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille
annetaan” (Matteus 6:33). Kun palat halusta palvella
finnish

Herraa, Hänen valtakuntansa edistymistä maan päällä
ja ihmisten sydämissä, niin kaikki ihmisten etsimät
ihanat elämään kuuluvat asiat tulevat olemaan sinun;
sinun ei tarvitse lähteä erikseen niiden perään.
Älä siis ole epäoikeudenmukainen rahan vuoksi.
Ylläpidä hyvää omaatuntoa ”säilyttäen uskon ja hyvän
omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan
haaksirikkoon joutuneet” (1 Timoteuskirje 1:19). Koko
maailma on sinun, koska olet Aabrahamin siementä.
Tämän päivän maailmassa mahtaa olla monia, jotka
vastoin hyvää omaatuntoa tahtovat tehdä mitä tahansa
rahan eteen; mutta ole sinä erilainen. Sinähän toimit
aivan toisenlaisten sääntöjen mukaan. Ei sinulla ole
mitään syytä olla peloissasi tai huolissasi minkään
suhteen, koska kaikki on jo sinun (1 Korinttolaiskirje
3:21).

Tunnustus

Omatuntoni on puhdistettu, sillä
minulla on Kristuksen mieli. Minä
vaellan vanhurskauden polkua
Hänen nimensä tähden eläen
kaikessa hyvällä omallatunnolla
välttäen rikkomasta Jumalaa
ja ihmisiä vastaan Jumalalle
kunniaksi. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Galatalaiskirje
3:15-25
Korkeaveisu 6-8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
4:1-8
Jeremia 36

Lisäopiskelua varten:
Matteus 16:26; Saarnaaja 5:10; 2 Pietarin kirje 2:15
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Ole Kristus-sisimmässäsi -mielinen
Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin
Jumala on sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava
heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he
ovat minun kansani (2 Korinttolaiskirje 6:16).

J

umala elää sinussa. Sinun on tultava tästä
tietoiseksi. Olet elävän Jumalan temppeli;
Hän on tehnyt kotinsa sisimpääsi. Hän ei asu enää
maallisissa pyhäköissä. Päivä jona Jeesus ristiinnaulittiin
oli päivä, jolloin Jumala jätti maalliset temppelit.
Raamattu kertoo, että Jeesuksen ollessa vielä ristillä
maailma oli pimeyden vallassa kolmen tunnin ajan.
Kalliot alkoivat halkeilla; maa alkoi järistä. Jumalan
oli ollut läsnä ”kaikkein pyhimmässä”, jonka paksu
esirippu erotti paikasta nimeltään ”pyhä”. Mutta kun
Jeesus sanoi ristillä: ”Se on täytetty”, tuo paksu esirippu
repesi ylhäältä alas ja ”kaikkein pyhin” avautui ja
Jumalan läsnäolo erkani temppelistä.
Tämä symboloi sitä, että “kaikkein pyhin” on
avoin jokaiselle. Sitä ennen vain ylipappi saattoi astua
”kaikkein pyhimpään”, missä Jumalan läsnäolo oli,
ja tämä tapahtui kerran vuodessa. Mutta Jeesuksen
Kristuksen kautta ja Pyhän Hengen voimasta syntyi
kristillinen kirkko. Ja sitten ihmisen kehosta tuli
Kaikkivaltiaan Jumalan elävä temppeli. Tänään
siis jokainen uudestisyntynyt ihminen on Jumalan
asuinsija.
Huomaatko, miksi mielesi ei pitäisi ikinä olla
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pelokas tai tappion tunnossa? Siksi, että Hän joka on
suurempi, asuu sinussa. Hän elää sinussa kaikessa
kirkkaudessaan, majesteetissaan, voimassaan ja
herruudessaan. Ei siis ihme, että Sana sanoo, että vaikka
ruumis olisi kuollut synnin tähden, nyt Kristus elääkin
sinussa ja Hän antaa sille elämän vanhurskauden
tähden (Roomalaiskirje 8:10). Toisin sanoen: Kristus
sinussa on sinun parantumisesi ja terveytesi. Kristus
sinussa on sinun menestymisesi ja vakuutesi elämästä
täynnä kirkkautta ja suurenmoisuutta. Pidä kiinni tästä
tietoisuudesta.
Kolossalaiskirje 1:26-27 sanoo: “…joille Jumala
tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain
keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus:
Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Jo ennen maailman
perustamista Jumala halusi, että Kristus ottaa
asumuksekseen sinun sydämesi; ja se on toteutunut.
Hän ei ole enää missään kaukana; sinun ei tarvitse
lähteä etsiskelemään Häntä mistään muualta; Hän elää
sinussa. Tule siis Kristus sisimmässäsi -mieliseksi.

Tunnustus

Rakas Isä, kiitos Sinulle siitä,
että olet tehnyt minusta
erottamattomasti yhtä Kristuksen
kanssa! Kiitän Sinua, että olet
asettunut asumaan minun
sydämmeeni. Sinussa minä elän,
liikun ja olen. Minä vaellan siitä
tietoisena nyt ja kaikkina päivinä,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Galatalaiskirje
3:26-4:1-20
Jesaja 1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
4:9-16
Jeremia 37

Lisäopiskelua varten:

1 Korinttolaiskirje 6:17; 1 Korinttolaiskirje 3:16;
Johannes 14:17
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Hallitsemme ja vallitsemme
Hänen nimessään
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 (Matteus 28:18-19).

A

vausjakeessamme Jeesus sanoi: “Minulle
on annettu kaikki valta taivaassa ja maan
päällä.” Sana ”valta” on kreikan kielellä ”exousia”,
millä tarkoitetaan auktoriteettia. ”Kaikki valta” – ei
siis vai ”jonkin verran valtaa” – oli annettu Jeesukselle
taivaassa ja maan päällä.
Raamattu sanoo Kolossalaiskirjeessä (2:15):
“Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti
heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen
kauttaan voiton riemun.” Kun Jeesus kuoli, Hän ei
noussut välittömästi taivaaseen; Hänet oli tehty synniksi
meidän tähtemme (2 Korinttolaiskirje 5:21), ja Hänen
täytyi astua alas helvettiin meidän kaikkien ihmisten
puolesta. Kun Hän meni helvettiin, siellä käytiin
yhtäkkinen taistelu Jeesuksen ja pimeyden voimien
kesken. Raamattu kertoo, että Hän ravisti päältään
vihollishallitsijat ja valtiaat ja osoitti väkevästi, että
Hän on voittanut heidät. (Kolossalaiskirje 2:15 [WNT:a
mukaillen]).
Helvetissä Jeesus kukisti Saatanan herruuden, otti
hänet ja kaikki hänen demoninsa täyteen kontrolliinsa
ja tuli ulos haudasta. Astuttuaan ulos Hän sanoi
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opetuslapsillensa: ”Terve teille!” (Matteus 28:9). Se
oli lyhyt voittohuuto, sillä Hän oli kukistanut Saatanan
meidän hyväksemme ja oli antanut meille vallan
pimeyden kaikkien valtojen ylitse. Nyt ei siis ole
mitään merkitystä sillä, missä arvoasemassa kohdattava
demoni on, me olemme niitä korkeampia; ne on
alistettu meidän jalkojemme alle.
Ei ihmekään, että Hän sanoo: “Katso, minä
olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä
mikään ole teitä vahingoittava” (Luukas 10:19). Kun
levitämme Kristuksen sanomaa viemällä evankeliumin
maailman kansoille, meidän on syytä olla tietoisia tästä
Kristuksessa Jeesuksessa olevasta auktoriteetistamme
ja herruudestamme. Olemme Hänen lähettiläitään;
tehtävämme on hallita ja vallita Hänen nimessään
tekemällä kaikista kansoista opetuslapsia ja täyttämällä
kaikki maa Hänen läsnäolonsa kirkkaudella.
Halleluja!

Tunnustus

Olen syntynyt Jumalasta ja sen
vuoksi olen voittanut maailman.
Uskoni saa aikaan tuloksia; minä
vaellan voitossa ja herruudessa
Saatanan ja olosuhteiden
yläpuolella, sillä Hän, joka
minussa elää, on suurempi.
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Galatalaiskirje
4:21-5:1-15
Jesaja 3-5
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
5:1-10
Jeremia 38

Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 15:57; Luukas 10:19
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Ei tuomiota… ei kuolemaa

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille,
jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat
(Roomalaiskirje 8:1).

K

enenkään ei tarvitse mennä enää helvettiin
tai tulla tuomituksi synnistä, sillä Jeesus oli
jo tuomittuna meidän syntiemme vuoksi; Hän kärsi
täyden rangaistuksen synnistä. Sen vuoksi ihmisten
helvettiin joutumisen pääasiallinen syy on epäusko;
se on niitä varten, jotka eivät usko eivätkä hyväksy
Jumalan todistusta Hänen Pojastansa. Se on Jumalan
rakkauden vastustamista, rakkauden, mitä Hän
demonstroi uhraamalla Poikansa meidän syntiemme
sovitukseksi.
Raamattu sanoo: “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). Hänen rakkautensa hylkääminen merkitsee
iankaikkisen tuomion ottamista päälleen. Kun rakastat
Herraa kaikesta sydämestäsi, olet vapaa kaikesta
tuomiosta. Ja tuo rakkaus on saatettu vuotamaan
ylitse meidän sydämessämme Pyhän Hengen kautta
(Roomalaiskirje 5:5), niin ettemme ole pelkästään
kykeneviä rakastamaan Häntä, vaan myös vaeltamaan
Hänen rakkaudessaan ja tuomaan sitä ilmi toisillekin.
Lisäksi rakkaudessa vaeltava ihminen on siirtynyt
kuolemasta elämään: ”Me tiedämme siirtyneemme
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kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä.
Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1 Johanneksen
kirje 3:14). Roomalaiskirje 8:2 sanoo: ”Sillä elämän
hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut
sinut synnin ja kuoleman laista.” Iankaikkinen
elämä aktivoitiin sinun hengessäsi silloin kun sinä
uudestisynnyit. Kuolema ei tee sinussa enää työtään;
elämä tekee, sillä sinä olet Jumalan lapsi.
Elämän Hengen laki on vapauttanut sinut synnin ja
kuoleman laista. Niinpä sinä olet vapaa kuolemasta! Kun
Jumala sanoo tehneensä sinut vapaaksi kuolemasta, se
tarkoittaa sitä, että olet kuoleman ulottumattomissa!
Olipa kyseessä millainen kuolema tahansa, koskipa se
sitten liiketoimiasi, raha-asioitasi, terveyttäsi, jne.; sinä
olet niille asetettujen rajojen ulkopuolella, sillä sinussa
tekee työtään elämä. Siunattu Jumala!

Tunnustus

Minut on ristiinnaulittu yhdessä
Kristuksen kanssa; en siis enää elä
minä, vaan Kristus elää minussa;
ja minkä minä elän lihassa,
sen minä elän Jumalan Pojan
uskossa, joka on rakastanut
minua ja on antanut itsensä
minun edestäni! Kristus on minun
elämäni, ja minä asun Hänessä
Hänen jumalallisen rakkautensa
valtapiirissä. Sen vuoksi saan
olla vapana synnistä, kuolemasta
ja laista! Olen osallinen Hänen
jumalallisesta luonnostaan!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Galatalaiskirje
5:16-26
Jesaja 6-8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
5:11-18
Jeremia 39

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 6:8-11; 1 Korinttolaiskirje 15:55-57
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Pidä mitä sinulla on, kunnes Hän
tulee...
…pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä
tulen (Ilmestyskirja 2:25).

H

erra ei pyytäisi sinua pitämään kiinni siitä, mitä
olet saanut ottaa vastaan, ellei olisi vaaraa,
että menettäisit sen. Esimerkiksi: ihmiset menettävät
terveytensä; he ottavat vastaan parantumisen
Jumalalta ja hetken kuluttua, kenties silkkaa
huolimattomuuttaan tai eläen maailman tapaan, he
menettävät parantumisensa. Niinpä sinun on kristittynä
tärkeää pitäytyä Sanaan. Jumalan sana on sinulle elämä,
ja jokaisen päivän myötä sinulle tarjoutuu tilaisuuksia
elää todeksi Jumalan sanaa, säilyttää usko ja ylläpitää
sen tunnustamista, kuka Jeesus on ja mitä Hän sinulle
merkitsee.
Minkään ei pitäisi saada sinua ottamaan katsettasi
ja keskittyneisyyttäsi pois Mestarista; Hän on kaikki
millä on merkitystä. Suojaa rakkautesi Häneen ja intoon
evankeliumia kohtaan. Rakasta Herraa epäitsekkäästi ja
hiipumattomalla innolla. Älä salli vihan tai katkeruuden
vaimentaa intoasi, palavuuttasi ja vaikuttavuuttasi
toisten palvelemisessa. Heprealaiskirje 12:15 sanoo:
”…ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi
Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri
pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen
kautta tule saastutetuiksi.”
Kuvitteleppa tilanne, että kristitty, joka on innokas
sielujen voittaja lakkaisikin yhtäkkiä voittamasta sieluja;
kävisi kylmäksi Jumalan asioille, koska joku nousi häntä
vastaan. Kaiken sen aikaa, kun hän voitti sieluja ja oli
edistämässä Taivasten valtakuntaa eri puolilla, häntä
oli odottamassa vanhurskauden seppele; mutta kun
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hän lopetti työnsä, hän menettäisi sen; sen saisi joku
toinen.
Älä anna minkään sammuttaa rakkauttasi ja intoasi
Herraan. Yksi kipeimmistä elämäntuskista on se, kun
näkee jonkun toisen toimivan niin kuin Herra oli
käskenyt sinun toimia. Kun Jumala kutsui Saulin Israelin
kuninkaaksi, Hän lupasi tälle ikuisen dynastian, mutta
Saul menetti sen ja sen sai Daavid. Älä ota etuoikeuttasi
palvella Jumalaa itsestään selvänä asiana. Luukkaan
evankeliumissa (19:40 [MSG]) Herra sanoi: ”Jos
nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat [...niin kivet
tekisivät sen heidän sijastaan, huutaen ylistystä].”
Mitä hyvänsä Hän onkin antanut sinulle ja minkä
vastuun Hän onkin antanut, niin pidä siitä kiinni, sillä
kaiken loppu alkaa olla käsillä. Hänen armosanansa
ja Hänen pelastuksensa on välitetty sinulle; sinua on
siunattu kyvyllä ja armosuosiolla johdattaa ihmisiä
Kristuksen luokse, poistamalla heidän kohdaltaan
esteen nähdä Valtakunnan salaisuuksia; pitäydy siinä;
kunnian seppele odottaa sinua lopussa.

Tunnustus

Minä kiiruhdan kohti maalia
voittaakseni sen palkinnon,
jonka Jumala on Jeesuksessa
Kristuksessa minulle valmistanut.
Herra on minun väkevyyteni ja
kilpeni; sydämeni turvaa Häneen,
ja minä saan avun ja voiman.
Hän on aloittanut minussa
hyvän työnsä ja minä olen
suostunut Hänen palvelukseensa
saattamaan Hänen työnsä
hyvään päätökseen itsessäni ja
toiminnassani nyt ja ikuisesti,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Galatalaiskirje
6:1-18
Jesaja 9-10
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
5:19-25
Jeremia 40

Lisäopiskelua varten:

Roomalaiskirje 12:11-12; 1 Korinttolaiskirje 16:13; 2
Aikakirja 15:7
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Väkevä Sanan haluaminen
…ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen
olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden
päivään (2 Pietarin kirje 3:18).

J

umalan lapsen osaasi kuuluu nauttia Jumalan
sanasta; sinun kuuluu iloita Sanasta. Kaikkein
innostavinta aikaasi tulisi olla se, kun seurustelet Sanan
kanssa. Jumalan sanasta on kaikeksi; se on juuri sitä,
mitä sinä tarvitset ollaksesi kaikkea sitä, miksi Jumala
on sinut tarkoittanut ajatellen koko elämääsi. Kun olet
tullut Kristuksen luokse, sinulla tulee olla vahva halu
saada kasvaa hengessäsi.
Aivan kuten vastasyntynyttä lasta ruokitaan
luonnollisella ravinnolla, jotta hänen kasvuaan ja
hyvinvointiaan voidaan edistää, samoin Jumalakin
odottaa, että uudestisyntynyttä ravitaan Sanalla ja
annetaan tätä ravintoa jatkuvasti. Olemme Sanasta
syntyneitä: ”…olette uudestisyntyneet, ette katoavasta,
vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän
ja pysyvän sanan kautta” (1 Pietarin kirje 1:23). Ja 1
Pietarin kirjeessä (2:2) sanotaan: ”…halatkaa niin kuin
vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa,
että te sen kautta kasvaisitte…” Mikään muu ei kykene
saamaan aikaan sinussa hengellistä kasvua kuin Sana.
Jumalan sana haluaa rakentaa sinua hengellisyyden,
luonteenlaadun, terveen tunnemaailman ja tasapainon
kannalta.
Sinun tulisi lähestyä Sanaa psalminkirjoittajan
tavoin: “Minä riemuitsen sinun puheestasi [sanastasi],
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niin kuin suuren saaliin saanut” (Psalmi 119:162).
Riemuitse Jumalan Sanasta. Tunne Sanaa itsesi vuoksi.
Jonkin aikaa saatat seistä toisten uskon varassa; saatat
jopa seistä pastorisi uskoon turvautuen, mutta tulee
pian aika, jolloin niin ei voi enää jatkua. Siinä syy siihen,
miksi jotkut ihmettelevät, että minkä vuoksi toisten
rukoukset heidän puolestaan eivät näytä toimivan
niin kuin tulisi. Se johtuu siitä, ettei Jumala ikinä
tarkoittanutkaan sinun elävän toisten uskon varassa;
sinun on päästävä seisomaan Sanan varassa omillasi.
Sinun kuuluu kasvaa Herran Jeesuksen Kristuksen
armossa ja Hänen tuntemisessaan – aivan itsesi vuoksi.
Opiskele ja opi Häntä enemmän, niin huomaat,
että elämästäsi muodostuu Sanan täysimääräinen
ilmentäjä. Mietiskele Raamattua kunnes koet olevasi
ohjelmoitu ajattelemaan vain Jumalan ajatuksia ja saat
vaikutteita ainoastaan Hänen piirteistään, ideoistaan ja
mielipiteistään.

Tunnustus

Rakas Herra, Sinä olet minun
Jumalani! Jo varhain minä etsin
Sinua; sieluni janoaa Sinua;
henkeni ikävöi Sinun sanaasi niin
kuin peura janoaa vesilähteille.
Minä iloitsen Sinun sanastasi
ja alistun sen kehotuksiin,
oppiin ja neuvoihin; siinä minä
olen löytänyt elämän, rauhan,
vanhurskauden ja iäti kestävän
ilon. Siunattu olkoon Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Efesolaiskirje
1:1-14
Jesaja 11-12
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
6:1-16
Jeremia 41

Lisäopiskelua varten:
Johannes 17:3; Sananlaskut 8:10-17; Job 23:12
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

lauantai

24

Yliluonnollinen ja
“infektoitumaton”
Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun
nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla
kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat
jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat
kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi
(Markus 16:17-18).

Y

llä oleva Kirjoitusten kohta on aivan erityinen;
se kertoo jotakin todella tärkeää uskovista
ihmisistä: he ovat yliluonnollisia olentoja. Uskovana
sinussa on jotakin erityistä; et ole aivan tavallinen, sillä
sinussa on jumalallinen elämä. Siinä syy siihen, ettei
sinua voida myrkyttää tai tuhota; Jumalan elämä sinun
hengessäsi on korvannut ihmisen elämän! Sinä olet
nyt osallinen jumalallisesta luonnosta; kuulut Jumalan
kaltaisiin.
Ei sillä ole mitään merkitystä, mitä vihollinen
kulloinkin keksii pääsi menoksi; ei sillä väliä, miten
myrkky vaikuttaa elimiisi; se kun on voimaton sinun
suhteesi. Luukkaan evankeliumissa (10:19): ”Katso,
minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään
ole teitä vahingoittava.” Voiko tämän parempaa
ollakaan? Tämä on joko totta tai valhetta, mutta tämä
vain on totta, Sen vuoksi elä tietoisena siitä, että sinä
olet sekä yliluonnollinen että ”infektiovapaa”; kieltäydy
ajattelemasta toisin.
Saattaa olla, että joit jotain sopimatonta ja sait
siitä kipua ja epämukavan olon; se pääsi tapahtumaan,
koska et tiennyt totuutta. Nyt kun tiedät, julista Sanaa
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kunnes sinussa oleva jumalallinen elämä ottaa vallan.
Monien ongelmana on se, että he eivät
todellisuudessa usko. Kun Jeesus käytti kirjoituksissa
sanaa ”he”, Hän antoi opetuslastensa ymmärtää,
millaisia ihmisiä täällä alkaisi olla ylösnousemuksen
tapahduttua. Kristityt eivät ole ihmisiä, jotka uskovat
Jeesukseen yrittäen pelastua. Kristityt ovat ihmisiä,
jotka on nostettu kuolemasta. He ovat täysin eri rotua.
Juuri sen vuoksi Raamattu sanoo: ”Mutta te olette
“valittu suku…” (1 Pietarin kirje 2:9). Sana ”suku” on
alkujaan sama sana kuin sana ”rotu”. Olet erityistä
rotua, korkeampi paholaista, sairauksia, heikkouksia ja
mitä tahansa, mikä on lähtöisin perkeleestä.
Sinä tarvitset todellakin elämäsi päivittämistä;
päivitä ajattelusi, niin alat nähdä Hengen silmin. Et
ole tästä maailmasta; sinut on leikattu irti ja erotettu
kuolemasta, tuhosta ja maailman korruptoivista
vaikutteista. Turvaudu Hengen valtapiiriin ja käy
hallitsemaan maailmaasi ja ympäristöäsi. Elä kaikki päivät
voitokkaasti Sanan kautta ja Hengen tukemana.

Rukous

Siunattu Isä, Sinä annoit minulle
vallan ajaa ulos pahoja henkiä,
puhua kielillä ja vaeltaa voittoisasti
herruudessa Saatanan, maailman
ja sen järjestelmien ylitse; minä
kiitän Sinua minussa olevasta
jumalallisesta elämästä ja Sinun
sanasi ja Pyhän Hengen voimasta
nyt ja aina, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Efesolaiskirje
1:15-2:1-10
Jesaja 13-14
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

1 Timoteuskirje
6:17-21
Jeremia 42

Lisäopiskelua varten:
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Taistelu on henkilökohtainen
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen
elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä
tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan
edessä (1 Timoteuskirje 6:12).

H

uomaathan, ettei apostoli Paavali sanonut
Timoteukselle, että ”minä kilvoittelen hyvän
uskon kilvoituksen sinun puolestasi”; uskonkilvoitus on
henkilökohtaista kamppailua; etenkin hyvä sellainen.
Se on hyvää siksi, että sinä voitat aina. Se on ainut
kamppailu, mihin Jumala odottaa meidän osallistuvan
ja siihen tarvittava ase on Hengen miekka, mikä on
siis Jumalan sana. Otat osaa uskon kamppailuun
pitäytymällä Jumalan sanaan säilyttäen tunnustuksesi
ankarienkin vastustusten keskellä.
Olet ehkä menettänyt työsi ja jokainen yrityksesi
saada uutta työtä on osoittautunut epäonnistuneeksi;
tai kenties olet aviossa ettekä ole voineet saada lapsia.
Lapsen saamisen esteeksi on löytynyt lääketieteellinen
syy: munatiehyet ovat vaurioituneet; olipa ongelma mikä
tahansa, älä suostu paniikkiin äläkä ala levottomaksi.
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Usko, vaikka toivoa
ei tuntuisikaan olevan, että sinä olet Kristuksessa
Jeesuksessa voittaja, siunattu ja Herran suuresti
suosima.
Älä anna periksi sairaudelle, köyhyydelle tai
tappiolle. Älä antaudu mihinkään äläkä hyväksy
mitään, mikä on vastoin sinun Kristus-perintöäsi. Ole
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uskossa vahva; pidä yllä Sanan tunnustamista. Elämän
olosuhteet eivät kenties aina vastaa sitä, mitä Jumalan
sana sanoo, tai mitä Jumala on sinulle näyttänyt; silloin
on aika kamppailla hyvä uskon kamppailu. Silloin tulee
julistaa: ”Minä olen sitä, mitä Jumala sanoo minusta,
minulla on se, mitä Hän sanoo minulla olevan, ja
minä voin tehdä sen, mitä Hän sanoo minun voivan
tehdä.”
Muistele, miten Jeesus toimi; Lasarus oli kuolleena
ja hänet oli haudattu neljä päivää sitten, eikä se
haitannut yhtään. Jeesus kutsui Lasaruksen ulos
haudasta niin kuin olisi käskenyt nukkuvan tulemaan
ulos huoneestaan. Ei sillä ole merkitystä mitä sinä näet,
kuulet tai tunnet; ei sillä väliä, miten negatiivisena tai
mahdottomana kyseinen asia näyttäytyy luonnollisessa
olossaan; jatka Sanan vakuuttamista. Muista, että tämä
on jotakin sellaista, minkä sinun on tehtävä itsesi takia
ja aivan itseksesi. Riipu kiinni Sanassa sellaisena kuin
se on: kaikkien toimintojesi perustusta ja vakuus, niin
sinä tulet aina olemaan voitokas.

Tunnustus

Annan kiitokseni Isälle,
joka on kelpuuttanut minut
olemaan osallinen pyhien
perintöön valkeudessa! Minä
vaellan täydessä evankeliumin
siunauksessa aina ja kaikessa
kohdin voitollisena tuoden
julki Kristuksen tuntemisen ja
kirkkauden hyvyyttä. Haleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Efesolaiskirje
2:11-22
Jesaja 15-18
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Timoteuskirje
1:1-18
Jeremia 43

Lisäopiskelua varten:
2 Korinttolaiskirje 4:17-18; Roomalaiskirje 4:17-21
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Erilaisia armoituksia
Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia,
koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä
ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani
ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta
osalliset (Filippiläiskirje 1:7).

A

postoli Paavali puhutteli tässä
a v a u s j a k e e s s a m m e F i l i p p i s sä olevaa
seurakuntaa sanoen, että he ovat osallisia samasta
armosta kuin hän itse – erässä käännöksissä ”minun
armostani osalliset”. Kyseessä oli armo, jonka Jumala
oli suonut hänelle. Ihmisten elämässä ilmenee
useammanlaisia armoituksia Jeesuksen Kristuksen
armon ohella, jonka me olemme saaneet ottaa
vastaan pelastukseksemme. 1 Pietarin kirje 5:5 sanoo:
”…olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa
kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä “Jumala on
ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”.
Huomaa, ettei apostoli Pietari kirjoittanut tässä
uskosta osattomille, vaan seurakunnalle, ihmisille, jotka
omistivat jo Jumalan armosuosion.
Näin siis on selvää, että Jumala antaa enemmän
armoa. Hän lisää elämääsi armosuosiotaan kahdestakin
syystä: ensiksi nöyryyden johdosta ja toiseksi, Häneltä
saadun elämänkutsumuksen vuoksi. Jaakob 4:6 sanoo:
”Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen
tähden sanotaan: “Jumala on ylpeitä vastaan, mutta
nöyrille hän antaa armon.” Yleinen Jumalan armo
on sitä armoa, mikä toi meille pelastuksen ja varjelee
meidän pelastuksen osallisuudessa. Mutta kun Jumala
kutsuu, Hän antaa vastuuta ja armon kyetä täyttämään
velvoitteensa.
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Efesolaiskirjeessä (3:8) Paavali sanoi: “Minulle,
kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä
armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen
tutkimattomasta rikkaudesta.” Paavali jakaa
omakohtaisen todistuksen hänelle annetusta
armoituksesta ja siitä, mihin tarkoitukseen kyseinen armo
oli annettu; se oli annettu Kristuksen tutkimattomien
rikkauksien saarnaamiseen. Hän ottaa esille saman
asian Roomalaiskirjeessä (15:15-16): ”Kuitenkin
olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille
kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä
asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle
antanut, 16. sitä varten, että minä olisin Kristuksen
Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti
toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta…”
Herra on antanut sinulle armon sitä työtä varten,
mihin Hän on sinut kutsunut. Tunnista se armo että
toimi siinä. Jatka edelleen vaellustasi rakkaudessa
ja nöyryydessä, niin Hän tulee jatkuvasti lisäämään
sinulle tuota armoa voidaksesi olla yhä tehokkaampi
täyttäessäsi Hänen antamaansa kutsumustasi.

Rukous

Olen saanut ottaa vastaan armon
runsauden ja vanhurskauden
lahjan; sen vuoksi hallitsen
elämässä tämän maailman
korruptoivien vaikutusten
yli. Kiitän Sinua, Herra,
palvelutehtävääni antamastasi
armosuosiosta; vaellan jatkuvasti
tietoisena tästä armosta ja siitä
elämääni koituvista siunauksista,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Efesolaiskirje
3:1-21
Jesaja 19-22
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Timoteuskirje
2:1-10
Jeremia 44

Lisäopiskelua varten:

Johannes 1:16-17; Galatalaiskirje 2:9; 2 Timoteuskirje
2:1; Apostolien teot 11:22-23
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Tehty eläviksi Kristuksessa!
Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet
rikoksiinne ja synteihinne (Efesolaiskirje 2:1).

Y

llä on käytetty Sanaa “tehdä eläväksi”.
Siinä yhteydessä sanotaan, että” teidän
rikkomuksenne ja syntinne olivat lyöneet teidät
hengiltä” (AMP). Jumala haluaa meidän Jumalan
lasten tiedostavan tämän seikan. Meidät on tehty
eläviksi Kristuksessa; Kristuksen elämä vaikuttaa sinun
elimissäsi; jokainen säie tihkuu tätä jumalallista elämää
ja Jumalan energiaa. Ymmärrätkö, miksi kukaan ja
miksi mikään ei voi tuhota sinua? Sinä olet kerrassaan
valloittamaton!
Ajattele, että Jeesus Kristus, Jumalan Poika meni
todella sinun edestäsi ristille ja kuoli sinun pelastajanasi
ja että Jumala nosti Hänet kuolleista antamaan sinulle
uuden elämän. Siihen elämään eivät pysty tappio,
epäonnistuminen eikä kuolema. Johannes 1:14
sanoo Hänestä: ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on
Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Jeesus
korostaa (Johannes 10:10), että Hän tuli, jotta me
saisimme elämän – Hänen jumalallisen elämänsä –
täyteen määrään asti. Hän ei ole voinut tehdä kaikkea
tätä turhan vuoksi.
Siksi elä kristittynä elämäsi osoittaen, että se,
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mitä Jeesus teki, ei suinkaan tapahtunut turhan takia;
elä todeksi Hänen unelmansa! Jeesus, kaikkeuden
luoja ja kaiken tekijä kuoli sinun edestäsi antaakseen
sinulle uuden elämän – Jumalan horjumattoman
elämän. Se vasta on suurta! Hän ajatteli, että me
olemme arvokkaita ja Isälle tärkeitä, joten Hän tuli
juuri meitä varten. Miksi siis kukaan suostuisi tyhjään
ja onnettomaan elämään?
Sinä voit osoittaa kiitollisuuttasi kaikesta mitä
Hän on tehnyt sinun hyväksesi elämällä todeksi
Hänen unelmansa siten, että pidät yllä ylemmyyttäsi ja
voittoasi Saatanan suhteen ja suhteessa saatanaan ja
pimeyden joukkoihin. Sinä olet Hänen siementään, ja
sinä jatkat Hänen työtänsä (Jesaja 53:10). Kun sinä tulet
esille, Jeesus tulee esille! Sinä olet Hänen persoonansa
näkyvä kuva, jonka Hän on kutsunut tuomaan esille
sinussa olevaa Hänen jumalallisen elämänsä ihanuutta
ja erityisyyttä.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua siitä,
että lähetit Sinun rakkautesi
ilmentymän: Jeesuksen
kuolemaan minun edestäni,
tämä on todistus minun
kallisarvoisuudestani sinulle.
Elän nyt ja aina voitokkaasti
ja tietoisena loputtomasta
armostasi ja rakkaudestasi
sekä vanhurskauden elämästä,
minkä olen saanut Kristuksessa,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Efesolaiskirje
4:1-16
Jesaja 23-24
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Timoteuskirje
2:11-26
Jeremia 45

Lisäopiskelua varten:
1 Johannes 5:11-13; Kolossalaiskirje 3:3-4; Efesolaiskirje 2:4-6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Anna Hänen vanhurskautensa
vallita kauttasi
Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa
Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta
ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi
(1 Korinttolaiskirje 1:30).

V

anhurskaus on Isän tahdon ja luonnon
ilmentymä. Näin sen vuoksi, että Jumala
ilmoittaa oman luontonsa ja tahtonsa ihmiselle
vanhurskautena ja hyvyytenä; Hän on tuomari,
ja jo oman luontonsa kautta Hän päättää, mikä
on hyvää tai pahaa, oikeaa tai väärää. Sen vuoksi
Hänen ilmoituksensa koskien Häntä itseään, Hänen
luontoansa, Hänen olemustansa ja Hänen tahtoansa,
ovat vanhurskauden ilmentymää.
Mooseksen aikaan israelilaisten oli luettava
lakia päästäkseen tuntemaan, mikä on oikei tai
väärin; mutta niin ei ole Kristuksessa olevan uuden
luomuksen kohdalla! Jeremia 31:33 sanoo: ”…Minä
panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen
heidän sydämiinsä…” Tämä on jo toteutunut meille
Kristuksessa Jeesuksessa: vanhurskaus on nyt sinun
hengessäsi. Roomalaiskirje 8:2-4 kertoo meille: ”Sillä
mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta
heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman
Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin
tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain
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vanhurskaus täytettäisiin meissä…”
Tänään on niin, että Jumala ei ole tehnyt meitä
pelkästään omiksi vanhurskaikseen, vaan me viemme
eteenpäin Hänen vanhurskauttaan; me paljastamme
ja tuomme ilmi Hänen vanhurskauttansa. Maailman
ihmisten on määrä katsella sinua ja tulla tuntemaan,
mitä vanhurskaus on. Me kannamme vanhurskauden
hedelmiä, sillä me olemme vanhurskauden puita (Jesaja
61:3). Päästä vanhurskaus hallitsemaan sinun kauttasi;
olkoon elämäsi hyvä viesti Jumalasta. Päätä, että elämä
Kristuksessa tulee täydesti ilmi sinun kauttasi, ja että
täytät tehokkaasti Hänen antamaansa tarkoitusta täällä
maan päällä.
Jeesus sanoi: “Te olette maailman valo” (Matteus
5:14); sinä olet se henkilö, jonka on määrä olla
rakentamassa Hänen valtakuntaansa ja Hänen
vanhurskautensa hallintoa siellä missä olet. Sinä olet
Hänen edustajansa ja sinä esittelet, millainen Hän on.
Eikö olekin tosi mahtava todellisuus!

Tunnustus

Minun on havaittu olevan
Hänessä, ei oman vanhurskauteni
perusteella, mikä tulee laista,
vaan sen, mikä tulee Kristuksen
uskosta, vanhurskauden, mikä on
peräisin Jumalasta ja tulee uskon
kautta. Tämä vanhurskaus saa
minussa aikaan Jumalan oikeutta
ja kyvyn toimia oikein ja täyttää
aina Isän tahtoa! Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Efesolaiskirje
4:17-5:1-2
Jesaja 25-26
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Timoteuskirje
3:1-17
Jeremia 46

Lisäopiskelua varten:
Filippiläiskirje 1:9-11; Roomalaiskirje 8:3-4; Jesaja 54:17
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Toimi Hengestäsi
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).

R

oomalaiskirje 10:8 kertoo meille, että
pelastuksen sana on sinun lähelläsi, aivan sinun
suussasi ja sydämessäsi: se on se uskon sana, jota me
saarnaamme. Jakeet 9-10 painottavat nekin sydämen
eli ihmisen hengen merkitystä, koskapa sinä uskot
hengelläsi. Henkesi on yhteydessä Jumalan kanssa.
Sen johdosta uskominen on tosi tärkeää. Usko ei ole
aivoista tai mielestä nousevaa vastausta; se on ihmisen
hengen vastausta Jumalan sanaan.
Palautamme mieleen synagogassa tapahtuneen
kohtaamisen Herran Jeesuksen ja miehen kesken, jonka
käsi oli kuivettunut: Jeesus kutsui häntä tulemaan eteen
ollessaan opettamassa. Jeesus sanoi: ”Ojenna kätesi!”
Ja hän ojensi; ja se tuli entiselleen, terveeksi niin kuin
toinenkin (Matteus 12:13). Miten se tapahtui? Mies
vastasi hengestään Jeesuksen sanoihin. Sitä on usko.
Mies kuuli Jeesusta hengessään ja toimi hengestään
käsin! Hänen henkensä tarttui neuvoon ja vastasi sen
mukaisesti.
Löydämme vastaavanlaisen esimerkin Markuksen
evankeliumista (2:11). Siinä Jeesus sanoi halvaantuneelle
miehelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Mies
toimi Sanan varassa ja ihme tapahtui hänelle. Hän ei
olisi kyennyt millään muotoa nousemaan ylös, jos hän
ei olisi vastannut hengestään käsin. Ymmärrä tämä:
miehen henki ei ollut rampa; vain hänen ruumiinsa
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oli vammautunut. Kiitos Jumalalle, mies ei jäänyt
väittelemään, vaan toimi hengestään käsin Mestarin
neuvon mukaisesti! Markus 2:12 kertoo meille, että
siinä ihmisten katsellessa mies nousi ylös, kokosi
mattonsa ja kiiruhti matkoihinsa. Ihmiset hämmästelivät
ylistäen Jumalaa sanoen: ”Emme ole ikinä nähneet
mitään tämänkaltaista!”
Olen nähnyt ihmisten kamppailevan uskon
kanssa, yrittävän saada jonkun nousemaan pystyyn,
suoristamaan kätensä, tai avaamaan silmänsä, kun
henkilö ei kyennyt avaamaan niitä. On seikka, jota
he eivät ymmärtäneet: he toimivat ulkopuolisesti,
eikä sellainen toimi. Tulos syntyy vain sisältä, sinun
hengestäsi nousevasta vastauksesta – ei mielestäsi
tai fyysisestä kehostasi saatavasta vastauksesta. Heti
kun pystyt uskomaan Sanan sydämessäsi ja annat sen
kuulua suustasi, tuloksia alkaa tulla. Juuri siitä Jeesus
sanoi Markuksen evankeliumin luvun 11 jakeessa
23.

Tunnustus

Suuntaan katseeni pois kaikista
häiritsevistä vaikutteista
ja toimin Jumalan ikuisen ja
erehtymättömän Sanan pohjalla.
Huolimatta siitä mitä minä
näen, kuulen tai tunnen, olen
vakuuttunut siitä, että minä olen
voittaja ja varsinainen menestys
Kristuksessa Jeesuksessa! Olen
sitä, mitä Jumala sanoo minun
olevan; minulla on se, mitä Hän
sanoo minulla olevan ja minä
voin tehdä sen, mitä Hän sanoo
minun voivan tehdä. Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Efesolaiskirje
5:3-21
Jesaja 27-28
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Timoteuskirje
4:1-10
Jeremia 47

Lisäopiskelua varten:
Markus 11:22-23; Roomalaiskirje 10:8-10
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Luovuta tunteesi Hänelle
Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme.
Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman,
niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee
meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla
(Roomalaiskirje 8:26).

O

n olemassa rukous Hengessä ja huokaaminen
Hengessä. Kun rukoilet kielillä, sinun ”oma”
henkesi rukoilee (1 Korinttolaiskirje 14:14). Siis
sinun ”oma” henkesi rukoilee kielillä, vaikka Pyhä
Henki on antanut hengellesi kielen (puhekyvyn).
Lisäksi, kun rukoilet kielillä, sinun henkesi toimii ja on
aktivoitunut.
Mutta hengessä huokaileminen ei ole lähtöisin
sinun hengestäsi vaan Pyhästä Hengestä. Tämä
tapahtuu usein heille, jotka ovat suostuneet täysin
Pyhän Hengen alaisuuteen. Sinun tulee aloittaa
rukoilemalla kielillä ja aktivoida oma henkesi, mutta
sitä seuraa vaihe, jolloin Pyhä Henki tarttuu ohjaksiin.
Siinä kohden et enää pelkästään puhu kielillä, vaan
sinä kommunikoit Pyhän Hengen syviä huokauksia ja
äännähdyksiä; siinä ei muodostu lainkaan sanoja, ja
sinä et voi selittää, miksi sinä itket ja huokailet; Henki
itse on ottanut rukouksen ohjaukseensa, sillä kyseessä
on jotakin sellaista, mitä Hänen tarvitsee rukoilla sinun
kauttasi. Halleluja! Tällainen rukous on luonteeltaan
korkeinta rukousta.
Tämänkaltainen rukous on sellaista, että sinä itse et
voi päättää haluavasi huokailla Hengessä niin kuin voit
tehdä rukoillessasi kielillä; aloitteentekijänä on Henki.
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Voit kuitenkin päästä sellaiseen rukouksen henkeen
ja antautua kokonaan Hänelle. Tähän pääsemiseen
sinun tunteittesi on päästävä kommunikoimaan Pyhän
Hengen tuntojen kanssa, sillä tämä huokaileminen on
itseasiassa tunto, jonka Pyhän Henki ilmaisee. Kyseessä
on syvien tunteiden ilmaiseminen; mutta tällä kertaa
käytössä ovat Pyhän Hengen kokemat tunteet, joita
Hän tuo ilmi meidän kauttamme.
Luovuta siis tunteesi Hänelle. Salli Hänen ilmaista
itseänsä sinun kauttasi. Daavid sanoi: “ Kiinnitä minun
sydämeni siihen yhteen” (Psalmi 86:11). Sellaista
tapahtuu usein palvonnan aikana. Palvottaessa me
yhdistämme tunteemme Häneen. Nämä ovat Jumalan
valtakunnan salaisuuksia, joita annetaan Jumalan
lapsille, jotta he saisivat elää menestyksekkäästi.
Opettele luovuttamaan itsesi aina Pyhälle Hengelle
antamalla rukouksessa omat tunteesi Hänelle.

Rukous

Rakas Isä, kiitän Sinua
tilaisuudesta saada nauttia
Sinun armosuosiotasi, kylpeä
rakkaudessasi ja täyttyä Pyhän
Hengen yhteyden autuudesta.
Kun viivyn tänään rukouksessa
hengessä, minun sydämeni,
mieleni ja tunteeni toimivat
saumattomasti yhdessä Sinun
Henkesi kanssa, Saan johdatusta
ja inspiraatiota julistaa tarkoin
sanoin sitä, mikä saa elämässäni ja
olosuhteissani aikaan muutoksia,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Efesolaiskirje
5:22-6:9
Jesaja 29-30
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

2 Timoteuskirje
4:11-22
Jeremia 48

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 8:26-27; Juuda 1:20
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

PELASTUSRUKOUS

L

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

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

Tel.:+44 (0)1708 556 604
nigeria:

Tel.:+234-703-000-0927

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

canada:

south africa:		

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

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

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

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

Luukasaksesi lisää

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