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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. 

Eläköön! Suosittu Päivän Sana, Rapsodia Todellisuuksista, 
on nyt saatavissa 710 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.

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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Yhteys Isään

Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat 
rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä 

senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo 
(Joh 4:23).

Jumalan palvominen Hengessä ja totuudessa 
tarkoitta sitä, että palvot Häntä hengestäsi käsin 

ja Hänen sanansa mukaisesti. Mutta ennen kuin kukaan 
kykenee palvomaan Jumalaa henkensä kautta, on 
hengen päästävä yhteyteen Isän kanssa. Jeesus sanoi: 
”…senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.” Minkä 
vuoksi Isä etsii senkaltaisia? 

Todellinen palvonta on yhteyttä Isän kanssa. 
Se on paljon muuta kuin laulamista tai rukouksessa 
esille kannettuja sanoja; se on sellaista yhteyttä, mikä 
tapahtuu hengen valtapiirissä, jolloin sinun sielusi on 
yhteydessä Häneen. Joskus palvoessasi koet kuinka 
Henki saa aikaa mahtavan muutoksen; se on suorastaan 
autuas kokemus, jota ei voi pukea sanoiksi. 

Jumala odottaa sinun elävän ja palvovan Häntä 
hengestäsi käsin. Paavali julisti Roomalaiskirjeessä 
(1:9): ”…Jumala, jota minä hengessäni palvelen 
julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun 
todistajani…” Sinä palvelet Jumalaa hengelläsi. 
Jumala kun elää sinun hengessäsi; Hänen valonsa on 
hengessäsi. Niinpä palvele Häntä siis hengelläsi eläen 
todeksi Jumalan sanaa. 

sunnuntai



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

Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

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

Luukas 24:13-35
2. Samuelin kirja 

9-11

1. Korinttolaiskirje 
2:1-11

Psalmit 143-144

Rukous
Rakas Isä, minä hyödynnän 
elämässäni Sinun läsnäoloasi 
ja erottamatonta ykseyttä 
Henkesi kanssa, ja sellaisena 
minä nautin ja koen mahtavaa 
y h t e y t t ä  j a  s i i r t y m i s t ä 
kirkkaudesta kirkkauteen. Olen 
täynnä vahvuutta, rohkeutta 
ja jumalallista elinvoimaa, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

1 Korinttolaiskirje 6:17; Filippiläiskirje 3:3; 1 Korinttolaiskirje 12:13
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Kristillisyydestä ei puutu haasteita eikä 
vastustusta; silti se on todella mahtavaa 

elämää, sillä noista testeistä, koettelemuksista ja 
vainoista huolimatta sinä olet aina voitokas. 2 
Korinttolaiskirje 2:14 sanoo: ”Mutta kiitos olkoon 
Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa 
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa 
tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!” Raamattu 
sanoo, että me olemme enemmän kuin voittajia Hänen 
kauttaan, joka rakastaa meitä (Room 8:37). 

Sen vuoksi pitäkää pelkkänä ilonanne sitä, että 
teitä koetellaan monin tavoin (Jaakob 1:2). Herra on 
sanonut, että kun kuljette tulen lävitse, se ei polta teitä, 
eivätkä mikään virta ole kyllin raju hukuttamaan teitä 
(Jesaja 43:2). Ette ole mitään tavallista väkeä. Olette 
voitokkaita kaikki päivät ja kaikissa tilanteissa, ja se 
tekee teistä maailman silmissä ”ihmeitä”. Daavid sanoi: 
”Monelle minä olen kuin kummitus [ihmetys], mutta 
sinä olet minun vahva suojani  (Psalmi 71:7). 

Jotkut kristityt ajattelevat, että on utopistista luulla, 
että voi elää joka päivä voittoisaa elämää, tai että se 

Mahtavaa elämää

Koska hänen jumalallinen voimansa on 
lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja 

jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa 
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja 

täydellisyydellään… (2 Pietarin kirje 1:3).

maanantai
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Luukas 24:36-53
2. Samuelin kirja 

12-14

1. Korinttolaiskirje   
2:12-16

Psalmit 145-146

Tunnustus
Elämäni on elämää Jumalan 
kunniaksi; Hänen kauneutensa, 
viisautensa, armosuosionsa ja 
vanhurskautensa ilmi tuomista 
itsessäni ja kauttani! Olen 
kummastus tälle maailmalle. 
Olen enemmän kuin valloittaja, 
voittaja ja ikuinen menestyjä! 
Hän, joka minussa on, on 
suurempi kuin hän, joka on 
maailmassa. Elän ihanaa elämää 
Kristuksessa. Kunnia Jumalalle! 

Jesaja 54:17; Roomalaiskirje 8:35-37

on kovin kaukaa haettu ilmiö, joten he sanovat: ”Niin, 
eikö olisi sentään viisasta säilyttää todellisuuden taju!” 
He luulevat, että heidän ongelmansa ovat todellisempia 
kuin Raamatun fantastinen ”unelmaelämä”; mutta he 
ovat väärässä. Kristillisyys on kutsu voitokkaaseen 
elämään; ikuiseen voitossa vaeltamiseen, herruuteen, 
vanhurskauteen, menestykseen, edistymiseen, rauhaan, 
iloon, terveyteen ja vaurastumiseen. Tämä on jok’ikisen 
Jumalan lapsen perintöosa. 

Sinulla on Kristuksessa Jeesuksessa saamasi 
auktoriteetti, jolla voit hallita ja vallita pahuuden 
voimia ja olosuhteita. Jeesus sanoi: ”Katso, minä olen 
antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja 
ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä 
vahingoittava” (Luukas 10:19). Hän antaa sinun tietää, 
että sinua ei voida tuhota. Ei mikään eikä kukaan voi 
vahingoittaa tai tuhota sinua, koska Kristus elää sinussa! 
Halleluja!
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2 Moos 24:16 kertoo meille, miten Herran 
kirkkaus lepäsi Siinain vuoren päällä ja 

kirkkauden pilvi peitti sen kuuden päivän ajan: 
Jumalan läsnäolon kirkkaus ilmeni näkyvänä pilvenä 
Siinain vuoren yllä. Tämä fyysinen Jumalan kirkkauden 
ilmestyminen oli autiomaassa olevalle juutalaiselle 
seurakunnalle helpommin käsitettävä asia, sillä he olivat 
aistien varassa eläviä miehiä ja naisia. 

Mutta tänään kirkossa on edelleen joitakin 
ihmisiä, jotka haluavat ymmärtää Jumalan kirkkauden 
fyysisistä lähtökohdistaan käsin. Kun puhut esimerkiksi 
siitä, että Jumalan kirkkaus on läsnä seurakunnan 
kokoontumisessa, he olettavat näkevänsä Vanhan 
testamentin aikojen tapaisen pilven tai jonkinlaisen 
fyysisen ilmestyksen; mutta Jumalan tarkoitus 
menee pidemmälle kuin vain kirkkauden olemiseen 
rakennuksessa tai ympäristössä. 

Ei epäilystäkään, etteikö joidenkin ihmisten usko 
vahvistuisi siitä, kun he saisivat nähdä jotain fyysistä, 
kuten pilven, täyttävän huoneen, mutta se johtuu siitä, 
että he ovat vasta pikkulasten kaltaisia Jumalan asioissa. 
Heidän on vielä päästävä korkeammalle tasolle 

Katso sisimmässäsi olevaa 
täydellistä kirkkautta

…Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka 
suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden 

kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo 
(Kolossalaiskirje 1:27). 

tiistai
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1. Korinttolaiskirje 
3:1-9

Psalmit 147-148

Rukous
Rakas taivaallinen Isä, kiitän 
S i n u a  v o i m a s t a s i ,  j o k a 
vaikuttaa minussa. Olen tullut 
Sinun täydellisen kirkkautesi 
kirkkaudeksi ja ilmentymäksi 
ja tuon julki päivittäin Sinun 
hyvyyttäsi ja täydellisyyttäsi. 
Sinun kirkkautesi täyttää minun 
elämäni, ja minä olen iäti 
kiitollinen siitä, että minusta on 
voinut tulla sekä Sinun erityisen 
kirkkautesi heijastuma sekä 
heijastaja, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

Jumalan kirkkauden ja ilmestymisten ymmärtämissä. 
Herra Jeesus teki selväksi sen, että Jumalan valtakunta 
ei tule havaittavalla tavalla, eikä se ole sellaista, mitä 
meidän kuuluu etsiä ympäristöstämme. Hän sanoi, että 
Valtakunta on teidän sisimmässänne, mikä tarkoittaa 
sitä, että se on sinun sydämessäsi (Luukas 17:20-21). 

Jumalan erinomainen kirkkaus on sinun hengessäsi! 
Kristus sinussa on Jumalan täydellinen kirkkaus. 
Halleluja! Efesolaiskirje 3:20 kuvailee sitä sanoilla 
”voima, joka meissä vaikuttaa”. 

Sisimmässäsi vaikuttava voima on Pyhä Henki; 
Hän on Jumalan kirkkaus, ja Hän elää sinussa. Pistä 
merkille, ettei siinä sanottu ”voima, joka tulee olemaan 
läsnä sinun ympäristössäsi”, ei! Voitelu toimii sinun 
sisimmässäsi; sen vuoksi katso sisäänpäin, siellä 
sisimmässäsi olevaa kirkkautta. 

Luukas 17:21; 2 Korinttolaiskirje 3:18; Efesolaiskirje 3:20
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Olemme kristittyinä lähettyinä tehtäväämme 
täällä maan päällä, ja on todella tärkeää, että 

se on kirkas. Monet ihmiset elävät vailla tarkoitusta, 
kiintopistettä ja suuntaa; mutta kun annat sydämesi 
Kristukselle, Hän antaa sinulle kirkkaan tehtävän; 
se merkitsee meille sitä, että menemme kaikkeen 
maailmaan julistaen evankeliumia kaikille luoduille. 
Sen vuoksi ota evankeliumi elämäsi asiaksi. 

Sillä ei ole väliä, kuka olet, missä olet tai mitä 
teet, vaan sen ensisijainen merkitys ja tarkoitus on, 
että olet elämässäsi Jumalan sanan palveluksessa 
elämänpiirissäsi olevia ihmisiä varten. Sinun tehtäväsi 
on siinä, että sinä tavoitat eksyksissä olevia ja voitat 
heitä Jeesukselle. Kristillisyys on sielujenvoittamista. 
Sen vuoksi puhu ihmisille alituiseen Jeesuksesta, ja 
olkoon elämäntapasi siinä määrin innoitettu, niin että 
se sytyttää ympärilläsi olevissa syntisissä halun tuntea 
Jeesus. 

Annan elämässäsi kaiken kulminoitua siihen, 
että sinä ohjaat miehiä ja naisia vanhurskauteen. 
Pitäydy olennaisessa, säilytä varsinainen tarkoitus 

Elämäsi tehtävä

Ja hän sanoi heille: “Menkää kaikkeen maailmaan ja 
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 

16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei 
usko, se tuomitaan kadotukseen (Markus 16:15-16).

keskiviikko
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1. Korinttolaiskirje 
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Psalmit 149-150

Tunnustus
O l e n  i h m i n e n ,  j o l l a  o n 
missio, ja minulle on uskottu 
jumalallinen vastuu tavoittaa 
minun  va iku tusp i i r i s sän i 
o levat  ihmiset  va lkeuden 
evankeliumilla. Intoni, harras 
haluni ja sitoutumiseni Jumalan 
valtakunnan laajentamiseen 
on linkitetty tänään uudelleen. 
Kristuksen kirkkaan evankeliumin 
valo loistaa tänään kirkkaana 
ihmisten sydämissä ja ottaa pois 
pimeyden, tuskan ja kurjuuden 
sekä tuo heidän elämäänsä 
vanhurskauden ,  va lon  ja 
kirkkauden, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

ja määrätietoisuutesi tehtävässäsi, mikä on sielujen 
voittaminen. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 
(4:34): ”Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni 
tahdon ja täytän hänen tekonsa.” Sitten, Johanneksen 
evankeliumin kohdassa 20:2, Hän sanoi: ”Rauha teille! 
Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin 
teidät.”

Sinut on lähetetty tavoittamaan kaikki ihmiset 
elämän evankeliumilla; salli koko elämäsi olla tämän 
tarkoituksen toteuttamista! Ole innokas tuomaan ilmi 
Jumalan valtakuntaa ja levittämään pelastussanomaa 
Kristuksessa aina maailman ääriin asti. 

2 Korinttolaiskirje 5:18; 2 Korinttolaiskirje 3:6;                                   
Matteuksen evankeliumi 28:19-20
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Olet vaurauden symboli

Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette 
Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan 

(Galatalaiskirje 3:29).

Psalmi 1:3 sanoo sellaisesta ihmisestä, joka 
iloitsee Jumalan sanasta ja mietiskelee sitä 

päivin ja öin, että ”hän on niin kuin istutettu puu 
vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan 
ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, 
menestyy.” 

Koko maailmassa monet kokevat mielessään 
hämmennystä, sillä he eivät tiedä mitä tietä tulisi kulkea.  
He esimerkiksi vaihtavat työpaikkaa ja liiketoimiaan 
etsiessään parempaa tuotavuutta. Kristittynä sinun 
kuuluu olla Pyhän Hengen johdossa, sillä sinä olet 
Aabrahamin siementä. Kosketatpa mitä tahansa, se 
muuttuu siunatuksi. Kaikki tekemisesi menestyvät. 
Rahan ei tulisi olla ensisijaisena vaikuttimena tekemissäsi 
valinnoissa, vaan sen viisauden ja johdatuksen, 
mikä tulee Pyhältä Hengeltä. Menestymisesi tai 
vaurastumisesi nousee siitä, kuka sinä olet, eikä 
suinkaan siitä, millaisessa bisneksessä tai työtehtävissä 
sinä olet. Sinä kannat itsessäsi siunausta. Kun astut 
tehtävään, asiat alkavat luistaa!

Älä sano, että ”aion lähteä sinne ja siinne, sillä se 
on niin hyvä paikka”. Ei, sillä sinä itse olet tuo ”hyvä 
paikka”. Olet ihana maa! Olet Jumalan siunausten 

torstai
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Sananlaskut 1

Rukous
Rakas Hera,  k i i tän Sinua 
viisaudestasi, joka johdattaa 
minua ja saa minut kulkemaan 
alati täydellisessä tahdossasi 
niin että menestyn kaikissa 
tekemisissäni. Kiitän Sinua 
Sanasi vaikutuksesta elämässäni 
ja siitä, että voin ymmärtää Sinun 
valtakuntasi todellisuuksista, 
minkä kaiken Sinun Henkesi, 
joka asuu minussa, on saanut 
aikaan, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

5. Mooseksen kirja; Galatalaiskirje 3:29

symboli missä oletkin, sillä sinä kannat sisimmässäsi 
Hänen läsnäoloaan ja Hänen armosuosiotaan. Kun sinä 
ilmaannut paikalle, siunaukset tulevat ilmi, kuten kävi 
Joosefin kohdalla Potifarin talossa. Raamattu sanoo, 
että Potifar tunnisti sen, miten Jumala oli Joosefin 
kanssa ja kaikki mihin hän ryhtyi, menestyi. Sen vuoksi 
Potifar asetti Joosefin vastaamaan koko taloutensa ja 
tiluksiensa hoidosta, ja Jumala siunasi häntä Joosefin 
vuoksi (1 Moos 39:1-5). 

Aabrahamin siemenenä sinun perintöosanasi ei ole 
ainoastaan olla itse siunattuna, vaan levittä siunausta. 
Ympärilläsi olevien–niin ystävien, kollegojen, naapurien 
jne.–tulee saada havaita, että suosio on langennut 
heidän ylleen juuri sinun vuoksesi; koko kaupunki saa 
nauttia laajenevista bisneksistä ja menestymisestä. 
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Raamattu sanoo: ”…Herran silmät tarkkaavat 
kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi 

niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet 
hänelle” (2 Aikakirja 16:9). Tämä tarkoittaa sitä, että 
Hän tarkkailee ja etsii mahdollisuuksia ilmi tuoda 
kirkkauttaan sinun hyväksesi. Hän ei jätä sinua ikinä 
yksinäsi. Hän ei salli sinun sortua. Raamattu antaa 
meidän tietää, että sinun heikkoudentuntosi koskettaa 
Häntä (Hepr 4:15). Hän tietää, milloin sinä olet 
tuskissasi, ja Hän toimii johdattaakseen sinut ulos 
ahdingosta. 

Jopa inhimillinen tarve on Jumalan mahdollisuus 
siunata. Hän haluaa sinun kohtaavan jok’ikisen 
inhimillisen tarpeen. Todellakin, Hän on tehnyt sen 
Kristuksessa Jeesuksessa, mutta joidenkin on vielä 
päästävä käsittämään ja täysin hyväksymään sen, mitä 
Hän on tehnyt. Kun sinulla on ongelma, kun kohtaat 
vaikeita tilanteita, jotka näyttävät ylitsepääsemättömiltä, 
juuri siinä sinulla on tilaisuus saada kokea ihme. Jumala 
ei ikinä käännä sinulle selkäänsä; Hänen toiveensa 
sinua kohtaan on, että kyseisestä haasteesta kasvaa 

Haasteet ovat sinulle 
mahdollisuuksia

Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee 
teitä niin kuin lapsia… Mikään kuritus ei tosin 

sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, 
mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden 

rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat 
harjoitetut (Heprealaiskirje12:7-11 [NIV])

perjantai
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Sananlaskut 2

Rukous
Armollinen ja rakastava Isä, 
Sinun uskollisuutesi ja rakkautesi 
eivät lakkaa. Kiitos siitä, että 
vahvistat sisäistä ihmistäni. 
Haasteet ovat leipääni, sillä 
olen täynnä Sinun Henkesi 
mahtia ja kykyä, joka kuljettaa 
minua päät tymät tömässä 
voittosaatossa. Kiitos siitä, 
että Sinä olet tehnyt minut iäti 
voitokkaaksi, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

sinulle todistus. 
Kun tällä ymmärryksellä kohtaat koetuksi, 

koettelemuksia ja vainoja, kun myrskyt ja elämän paineet 
kerääntyvät eteesi, tiedä tämä: sinun todistuksesi on 
aivan käsiesi ulottuvilla. Monet joutuvat kohtaamiensa 
haasteiden valtaan, kun he eivät tiedosta, että jokainen 
haasteellinen tilanne on työn alla oleva todistus. 
Jumalan sana sanoo: ”…pitäkää pelkkänä ilona, kun 
joudutte moninaisiin kiusauksiin” (Jaakob 1:2). 

1 Johanneksen kirje 4:4 sanoo: ”Lapsukaiset, 
te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä 
hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on 
maailmassa.” Tuo Suurempi elää sinussa; sen vuoksi 
kohtaamasi haasteet ovat sinulle kuin leipää. Ei väliä, 
onko kyseessä terveyteen, raha-asioihin tai työasioihisi 
liittyvät jutut; kieltäydy antamasta periksi; sen sijaan ole 
uskossa vahva ja anna kunnia Jumalalle. Näe tilanne 
tilaisuutena, jonka olet saanut, jotta Jumalan voima 
pääsisi tulemaan ilmi!

Jaakobin kirje 1:2-4; 2 Korinttolaiskirje 4:8-9
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Maailmantalouden tila on saattanut jättää 
monet toivottomiksi ja kauhistuneiksi, mutta 

kristittynä sinun kuuluu ajatella toisin, sillä et ole tästä 
maailmasta. Olet toiselta tasolta, korkeammasta valta-
asemasta, missä sinä elät tämän maailman elementtien 
ja rakennusaineiden yläpuolella. Kolossalaiskirje 2:20 
antaa meidän tietää, että olet kuollut Kristuksessa tämän 
maailman alkeisvoimista. Maailman talousjärjestelmä 
ei voi toimia sinua vastaan. 

Ymmärrä, että kaikki, mitä tässä maailmassa on, 
on sinun käyttöösi annettuja välineitä. Niiden ei ole 
tarkoitus hallita sinua; talouden ei kuulu hallita sinua, 
tai sanella elämäsi olosuhteita. Olet inflaatiota ja 
taloutta suurempi. Olet suurempi kuin tämä maailma! 
1 Johanneksen kirjeessä (5:4) sanotaan: ”…kaikki, 
mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja 
tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, 
meidän uskomme.” Maailma on sinun kuten kaikki 
siinä oleva; sen vuoksi ajattele ja toimi toisella lailla. 
Elä vuorenhuipun näkökulmasta. 

Job 22:29 sanoo: ”Jos tie painuu alaspäin, niin 
sinä sanot: ‘Ylös!’ ja hän auttaa nöyrtyväistä.” Ja Henki 
sanoo Jeremia 17:7-8:ssa: ”Siunattu on se mies, joka 
turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin 
veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa 

Ajattele toisin

Älkää olko vaelluksessanne ahneita… sillä hän itse 
on sanonut: En minä sinua hylkää enkä sinua jätä”; 
niin että me turvallisin mielin sanomme: “Herra on 
minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi ihminen 

minulle tehdä? (Heprealaiskirje 13:5-6). 

lauantai



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

Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

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

Johannes 3:22-36
2. Samuelin kirja 

23-24

1. Korinttolaiskirje         
5:1-13

Sananlaskut 3

Tunnustus
Herra on suonut  minul le 
suosion ja kunnian! Minä elän 
korkeampaa elämää, sellaista 
elämää, joka on tämän maailman 
tuolta puolelta. Olen Herran 
siunaama! Olen vauras ja 
ehyt, minulta ei puutu mitään, 
sillä kaikki on minun! Kunnia 
Jumalalle!

Roomalaiskirje 12:2; Psalmi 34:10; Filippiläiskirje 4:19

puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan 
sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole 
huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä.” Tämä 
on todellista sinun kohdallasi, sillä sinä olet Aabrahamin 
siementä. Sinun menestymisesi, edistymisesi ja 
vaurastumisesi ovat taattuja, myös ankeina aikoina. 
Halleluja! 

Talouden ongelmat eivät ole mikään uusi ilmiö; 
niitä esiintyi myös Raamatun päivinä. Mutta Jumala 
on aina vienyt kansansa niiden lävitse voittoon. 
Ylentyköön mielesi sen maan yläpuolelle, missä asustat. 
Pidä kiinni voittajan asenteesta. Tee valintasi katsella 
asioita Jumalan ikuisesta perspektiivistä ja elä alituisesti 
tietoisena siitä, että sinä olet kotoisin ylhäältä. 

Mistään ei voi muodostua sinulle haitaksi, sillä et 
ole kotoisin tästä maailmasta. Olet Jumalan perillinen; 
ja Hän on ohjelmoinut kaiken toimimaan sinun etusi 
mukaisesti: ”…me tiedämme, että kaikki yhdessä 
vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, 
niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat 
kutsutut” (Roomalaiskirje 8:28). 
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sunnuntai

Apostoli Paavali rohkaisee tässä seurakuntaa 
palvelemaan Herraa oikealla ja käyvällä 

asenteella. Hän sanoo: ”Älkää olko velttoja 
toiminnassanne”, millä hän tarkoittaa sitä, että sinulta 
ei tulisi puuttua intoa, vaan että hengessä palavana 
palvelisit Herraa. Sanana ”palava” on käytetty tässä 
yhteydessä kreikankielisestä tekstistä käännetty sana 
”zeó”, mitä käytetään, kun neste kiehuu ja kun kiinteät 
aineet hehkuvat kuumuutta. Se tarkoittaa sitä, että 
Jumalan sana kiehuu sinun hengessäsi ja että sen hehku 
ylettyy ulkopuolellekin. Olet siis tulessa Jumalasta. 

Jumala siis selvästi tahtoo sinun olevan innostunut 
seurakunnassa. Hän ei halua, että olisit haalea tai 
itsetyytyväinen. Jotkut ihmiset ovat senkaltaisia; he 
eivät osallistu mihinkään, eikä Jumala pidä siitä. Hänen 
sanansa osoittaa meille, miten meidän kuuluu suhtautua 
hengelliseen uneliaisuuteen ja omahyväisyyteen. 
Ilmestyskirjassa (3:15-16) Hän sanoo Laodikean 
seurakunnalle: ”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole 
kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! 
Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä 
kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos.”

Ole innosta palava Jumalan asialla. Älä tyydy 
pelkästään olemaan tyytyväinen seurakunnan 
tilaisuuksissa käymiseen kerran viikossa; ryhdy kunnolla 
osallistumaan oman seurakuntasi toimintaan. Ole 

Älä ole vailla intoa

Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa 
hengessä palavat; palvelkaa Herraa

 (Roomalaiskirje 12:11).
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Sananlaskut 4

Tunnustus
Olen vakaa,  hor jumaton, 
aina sitoutunut Herran työssä 
tietäen, että vaivannäköni ei 
ole turhaa Herrassa. Sisäinen 
paloni Herran asialle ja Hengen 
asioille ovat polttoaineenani, 
jolla Pyhä Henki täyttää minua 
alituiseen. Olen Kristuksen ja 
Hänen kirkkonsa lähettiläs, 
innokas saattamaan monia 
vanhurskauden osallisuuteen. 
Halleluja!

aktiivinen sielujen voittamisessa ja muissa evankeliumin 
levittämisen toimissa seurakunnassasi. Ahkeroi tehdä 
hyvää (Tiitus 2:14). Ota kantaaksesi vastuuta Jumalan 
huoneessa. Toimi. Älä jää odottamaan että pastori 
osoittaisi sinulle tehtäviä. 

Saattaa olla, että pastori antaakin sinulle jonkin 
tehtävän, mutta itse rakennuksen sisällä ei ole 
riittämiin tehtäviä aivan kaikille. Mutta ulkopuolella 
on taatusti enemmän kuin tarpeeksi tekemistä 
ihmisten voittamiseksi, rohkaisemiseksi ja heidän 
johdattamisessa seurakuntaan. Siinä on runsain määrin 
työtä, ja siunattu mahdollisuus sinulle voida toimia sekä 
Kristuksen että kirkon lähettiläänä. 

On tärkeää, että toimit sielujenvoittamiseksi; ole 
innokas tartuttamaan toisiin evankeliumin vaikutusta 
ja vedä heitä mukaasi kirkkoonne. 

Johannes 2:17; 2 Kuningasten kirja 10:16; 1 Korinttolaiskirje 15:58
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Galatalaiskirje 4:1 sanoo: ”…minä sanon: niin 
kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän 

missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken 
herra…” Perijä on sellainen, joka on saanut perinnön. 
Mutta vaikka hän omistaa kaiken, hän ei voi nauttia 
saamastaan perintöosasta niin kauan kuin hän on 
vielä lapsi; sen sijaan hänet on määrätty holhoojan ja 
opastajan alaiseksi, jotta hän saa varttua aikuiseksi. 

Juuri näin Jumala toimii meidän kohdallamme 
Sanansa palvelutehtävän välityksellä. Meitä opetetaan 
ja ohjataan tässä perintöasiassa, mikä on meidän 
Kristuksessa. Vaikka kaikki asiat ovat sinun (1 
Korinttolaiskirje 3:21), et pysty vielä nauttimaan 
perinnöstäsi, jos et ole harjaantunut Sanassa. Siinä syy 
sille, miksi Herra antoi palveluvirkoja seurakunnalleen: 
”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, 
toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, 
Kristuksen ruumiin rakentamiseen…” (Efesolaiskirje 
4:11-12). 

Me luemme avausjakeestamme, että Hänen 
jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, 
mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen! Mitä tämä 
oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sinulla on 

Nauti siitä, mitä Hän on           
antanut sinulle

Koska hänen jumalallinen voimansa on 
lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja 

jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa 
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja 

täydellisyydellään (2 Pietarin kirje 1:3).
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Sananlaskut 5

Tunnustus
Siunattu Isä, kiitän Sinua siitä, 
että olet antanut minulle kaiken 
vapaana lahjana nautittavakseni, 
mitä tarvitaan elämään ja 
jumalisuuteen. Olet saattanut 
minut tuntemaan elämän 
tien. Olet täyttänyt minut 
ilolla läsnäolossasi, ikuisella 
mielisuosiolla oikealla kädelläsi. 
Sinä olet valoni ja elämäni 
kirkkaus. Sinussa minulla on 
terveys,  menestyminen ja 
yltäkylläisyys, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

kaikki, mitä elämään kuuluu; ne ovat sinut nyt, että 
nauttisit niistä! Jos et nauti perintöosastasi tänään 
niin kuin sinun kuuluisi, se johtuu yhdestä erittäin 
yksinkertaisesta syystä. Herra on sanonut sen Hoosean 
kautta (4:6): ”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se 
on taitoa [käytännön tietoa] vailla.” Jotkut Jumalan 
lapset vaeltavat läpi elämänsä tietämättömyyden 
vuoksi ja kärsivät ja ovat vaivojen ahdistamia. 

Kieltäydy olemasta tietämätön. Elämänlaatusi on 
suoranaista seurausta siitä, missä määrin sinä tunnet 
Jumalan sanaa. Elämäsi ei voi olla suurenmoisempaa 
kuin ymmärryksesi ja se, miten sovellat elämässäsi 
hengellisiä totuuksia. Jatka Sanasta elämistä ja 
kasvamista, niin pääset elämään elämääsi korkeimpien 
mahdollisuuksien mukaisesti. Pidä Sana suussasi 
alituiseen, sillä suun tunnustuksella pelastutaan. Se 
tarkoittaa sitä, että suhtaudut asiallisesti Kristuksessa 
Jeesuksessa olevaan perintöosaasi tällä uskontäyteisellä 
tunnustuksellasi. 

Saarnaaja 5:18-19; 1. kirje Timoteukselle 6:17
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Herrasta Jeesuksesta puhuessaan Raamattu 
sanoo: ”…hänen pitää hallitseman “siihen 

asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa 
alle” (1 Korinttolaiskirje 15:25). Tässä ei puhuta siitä, 
että Hän hallitsee taivaassa vaan maan päällä. Jumala 
on määrännyt, että kaikki on asetettu Jeesuksen 
jalkojen alle. Efesolaiskirje 1:22 sanoo: ”Ja kaikki hän 
on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet 
kaiken pääksi seurakunnalle.” Niinpä Jeesus on 
kaiken pää. 

Jesaja 9:5 sanoo: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, 
poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus…” 
Pistähän merkille, ettei tässä sanota, että herruus olisi 
hänen päänsä päällä, vaan hänen harteillaan. Jeesus 
on pää; herruus on Hänen harteillaan, mikä merkitsee, 
että se on Hänen ruumiillaan – seurakunnalla. Niinpä, 
kun psalmista julistaa, että ”Herra ojentaa sinun valtasi 
valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä (Psalmi 
110:2 [CEV]), tämä tapahtuu seurakunnan kautta – 
Hänen ruumiinsa kautta, joka hallitsee. Hän hallitsee 
meidän välityksellämme. 

Kristuksen ruumiin jäsenenä sinä hallitset Jeesuksen 
sijasta. Vaikka ajattelisitkin olevasti jalan vähäisin 
varvas, olet siitä huolimatta kaikkien asiain yläpuolella, 
sillä sinut on asetettu olemaan yhdessä Kristuksen 
kanssa, ”korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa 
ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä 
mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan 
myös tulevassa.” Kunnia Hänen nimellensä ikuisesti! 

Sinä hallitset Hänen sijastaan

Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; 
hallitse vihollistesi keskellä 

(Psalmi 110:2).

tiistai
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Sananlaskut 6

Tunnustus
Olen se, mitä Jumala sanoo 
minun olevan. Olen Hänen 
ruumiinsa jäsen, Hänen lihaansa 
ja Hänen luutansa, halliten ja 
valliten ja pitäen olosuhteet 
otteessani. Jumalan Hengen 
voiman turvin minä otan 
haltuuni kaiken, mikä minulle 
kuuluu Kristuksessa, nautin 
elämästäni täysin siemauksin 
Hänen nimensä kunniaksi! 
Siunattu olkoon Jumala!

Tämä tarkoittaa sitä, että näinä viimeisinä päivinä 
sinun odotetaan Jumalan lapsena nousevan ja ottavan 
paikkasi, herruuden paikkasi Jeesuksen nimessä 
kaikkien olosuhteiden yläpuolelta. Roomalaiskirje 5:17 
sanoo: ”…paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja 
vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä 
hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.” 
Kyseistä kreikankielistä hallita-sanaa käytetään yllä 
olevassa jakeessa verbinä ”olla kuninkaana”. Sinut 
on kutsuttu kuninkaaksi (hallitsemaan) elämässä. 
Kuningas säätää asetukset. Puhu siis Sanaa ja näet sen 
tapahtuvan. 

Maailma kaikkinensa on annettu sinulle; rohkaistu 
siis ottamaan se haltuusi, sillä herruus on sinun. Kanna 
vastuusi ja pidä olosuhteet kontrollissasi. Komenna 
jokainen vastan nouseva myrsky laantumaan Jeesuksen 
nimessä. Kieltäydy olemasta sairas, kieltäydy olemasta 
köyhä. Kanna vastuusi ja kontrolloi tilanteet, niin voitat 
joka päivä. Vallitse ja hallitse elämää konsa kuningas, 
joka sinä oletkin. 

Matteus 28:18; 1 Johanneksen kirje 4:4
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Herra on antanut meille Sanansa. Raamattu 
sanoo Psalmissa 107:20, ”Hän lähetti 

sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta.” 
Jos ottaisit vastaan Jumalan sanan sydämeesi, se 
muuttaisi sinun elämäsi. Olen vakuuttunut siitä, että 
jos asettuisit Sanan palvelusviran alaisuuteen riittävän 
pitkäksi aikaa, kokisit suurta edistymistä ja Sana pääsisi 
todella vaikuttamaan elämässäsi. 

Jotkut eivät kenties ole samaa mieltä, sillä heidän 
kokemuksensa ovat olleet toisenlaisia. He ovat olleet 
mukana seurakunnassa jo pitkään, mutta silti elämä on 
heille hämmentävä asia. He sanovat: ”Olen käynyt läpi 
monenmoisia asioita, mutta mikään ei ole muuttunut. 
Olen hämilläni.” Sellaiset ihmiset ovat saattaneet 
olla seurakunnassa jo pitkään, mutta he eivät ole 
antautuneet Sanalle. Heillä saattaa olla sanomaa 
DVD:llä ja muissa formaateissa, mutta sanoma ei 
ole heidän sisimmässään. Tarvitset saada sanoman 
sydämeesi, ei kirjahyllysi tai laitteeseesi. 

Vasta sitten, kun Sana pääsee juurtumaan 
sydämeesi, se alkaa tuottaa tuloksia. Jos pitäisit 
maissinsiemeniä kunnon jääkaapissa tai maailman 
parhaan pankin holvissa, et saisi satoa. Jos asettaisit ne 
marmorilattialle huoneeseesi ja kääntäisit ilmastoinnin 
päälle, et vieläkään saisi satoa. Siemenet tulee sijoittaa 

Sana sinussa

Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana
(Luukas 8:11).

keskiviikko
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Sananlaskut 7

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua Sanasta, 
jonka vaikutuksesta minä 
olen muuttunut. Sana on 
sydämessäni, tekee työtään 
mielessäni ja antaa minulle 
oikean ajatustavan. Herra, 
minä meditoin Sinun sanaasi 
päivin ja öin ja siten minussa 
syntyy sen sanoman mukainen 
luonne, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

oikeaan ympäristöön, jotta saataisiin satoa. Sinulla 
saattaa olla kaikki Rapsodia Todellisuuksista -kirjaset 
alusta lukien, mutta sen lisäksi tarvitaan, että sinä luet ja 
sulattelet niitä. Sanoman pitää päästä sinun sisimpääsi, 
jotta se voi saada aikaan tuloksia. 

Ensimmäisiä merkkejä siitä, että Sana on päässyt 
juurtumaan henkeesi, on se, että se alkaa vaikuttaa 
sinun ajatteluusi. Sana uudistaa sinun mielesi. Jos se ei 
ole muuttanut sinun mieltäsi, se ei ole päässyt sisimpääsi 
saakka; ja niin ollen sen vaikutus ja teho jää sinussa 
rajalliseksi. Opiskele ja meditoi siis Sanaa jatkuvasti. 

Älä oleta tietäväsi; siinä syy sille, että monet 
kokevat tuhoutumisen. He olettavat tietävänsä asiat, 
kunnes kriisi puhkeaa ja he panikoivat. Seuraavalle ja 
ylemmälle tasolle siirtyminen tarkoittaa sitä, että sinä 
otat Jumalan sanan paremmin huomioon. Mietiskele 
aina Sanaa. Kaikki tulevat näkemään väistämättä sinun 
menestyvän. 

Apostolien teot 20:32; Heprealaiskirje 4:2; Roomalaiskirje 12:2
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Kristittynä oleminen on tehokasta sielujen 
voittamista, uskon, toivon ja rakkauden 

viemistä toisille Jumalan sanan välityksellä, ja sellainen 
toiminta altistaa sinut herkästi vainolle. Kaikki eivät 
tule hyväksymään sinua. Siitä huolimatta muista, 
etteivät kaikki hyväksyneet Kristustakaan. Sen vuoksi 
Hän sanoi Matteuksen evankeliumissa (10:24-25): ”Ei 
ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija 
parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle 
käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, 
että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Jos he 
perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka 
paljoa enemmän hänen perheväkeään!” 

Sinun ei tulisi suinkaan hämmästyä, kun sinä olet 
toiminut rakkaudellisesti ja olet osoittanut ystävällisyyttä 
joillekin, ja silti he kääntyvät sinua vastaan ja tekevät 
kauhistuttavia asioita sinua vahingoittaakseen. Ei ole 
oikein, että vihastuisit ja paheksuisit sanomalla, että 
”miten kehtaattekin kaiken sen jälkeen, mitä olen 
teille tehnyt?” Muista, että minkä teit, sen sinä teit 
Herran nimessä. Jos teit sen Hänen nimessään, miksi 
siis huolehdit moisesta? 

Saattanet jopa ajatella, että Jumala kyllä rankaisee 
sitä, joka on sanonut sinusta ilkeästi, vaan ei Jumala niin 

Miten olla todella evankeliumin 
palveluksessa

Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä 
solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä 

kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä 
teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin 
he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä 

(Matteus 5:11-12). 

torstai
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Sananlaskut 8

Rukous
Rakas  I sä ,  k i i t än  S inua 
Kirjoituksista saamastani 
lohdutuksesta. Pyhä Henki 
vahvistaa minua voimallaan 
sisällisen ihmiseni puolesta 
Kr is tuksen evankel iumin 
palveluksessa huolimatta 
kaikenlaisista vastaani tulevista 
koetuksista, koettelemuksista 
ja vainoista. Kristuksen rakkaus 
pakottaa ja kontrolloi toimiani, 
Jeesuksen nimessä. Aamen.

toimi; Hän ei nimittäin suinkaan halua rangaista tätä. 
Raamattu sanoo: ”Niin ei myöskään teidän taivaallisen 
Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi 
kadotukseen (Matteus 18:14). Päinvastoin, Hän etsii 
henkilöä, joka alkaisi rukoilla tämän puolesta. Sen 
sijaan, että ajattelisit Jumalan haluavan rangaista moisia 
ihmisiä, jotka ovat sinua kohtaan epäystävällisiä, niin 
käy rukoilemaan heidän puolestaan; se on oleva 
oikeanlaista evankeliumin asialla olemista. 

Ymmärrä, että mitä sitoutuneempi olet Jumalan 
asialla, sitä runsaampana Jumalan kirkkaus ilmentyy 
sinun elämässäsi, ja sitä enemmän jotkut ihmiset 
tulevat vihaamaan ja vainoamaan sinua sen vuoksi.  
Kun niin tapahtuu, älä vastaa siihen vihalla; vastaa 
mieluummin rakkaudella. 2 Timoteuskirje 3:12 sanoo: 
”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa 
Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” 

Kun kohtaat vainoa, muista aina, että sinut oli 
lähetetty, ei suinkaan omissa nimissäsi, vaan Jeesuksen 
nimessä. Sen tähden on Herra itse oleva puolustajasi 
ja palkinto-osasi. 

Johannes 15:19; Matteus 10:22; Johannes 16:33
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Avausjakeessamme oli apostoli Paavalin haaste 
Timoteukselle. ”Saarnaa sanaa, astu esiin 

sopivalla ja sopimattomalla ajalla…” Samoin Jumala 
esittää haasteensa meille; saarnaa sanaa sopivalla kuin 
myös sopimattomalla hetkellä. On kasoja, joiden parissa 
et voi saarnata vapaasti ja julkisesti, vaikka muutama 
vuosi sitten se oli mahdollista. Saarnaa sanaa ennen 
kuin ovet sulkeutuvat joidenkin kansojen kohdalla; 
joidenkin kaupunkien kohdalla sulkeutuminen voi 
tapahtua kovinkin pian, eikä sinulla ole silloin enää 
mahdollisuuksia saarnata siellä evankeliumia samoin 
kuin tällä hetkellä. 

Kansakunta tai kaupunki saattaa sulkeutua 
monella tapaa. Jossakin valtiossa ja maassa, missä 
et voi järjestää ulkoilmakokouksia koska ne on 
kielletty, mikä tarkoittaa, että kyseinen kaupunki tai 
kansakunta on sulkeutunut evankeliumilta. Pyrkiessäsi 
järjestämään sellaisia kokouksia, turvallisuuspalvelun 
väki antaa sinun tietää, etteivät he saata hyväksyä 
tai sallia sinun järjestää sitä. Toisena esimerkkinä 
olkoon, että valtiossa säädetään lakeja, jotka kieltävät 
kääntymisen toiseen uskoon, minkä vuoksi kristityn on 
vaikea päästä johdattamaan ihmisiä Kristuksen luokse. 
Jotkut jopa kieltävät henkilökohtaiset keskustelut; siis 

Tartu hetkeen–Saarnaa nyt 
evankeliumia

…Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja 
sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, 

kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella                        
(2 Timoteuskirje 4:2).

perjantai
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Sananlaskut 9

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
mahdollisuuksista, jota minulla 
on Sanan saarnaamiseks i 
ympärilläni oleville. Liikun 
Hengen vaikutuksesta nopeasti ja 
vitkastelematta ja Sinun viisautesi 
johdatuksessa opastaen monia 
vanhurskauteen. Otan vastaan 
lisääntyvää armosuosiota ja 
kykyä täyttää sovituksen viran 
hoitoa elämänpiirissäni oleville 
ja myös etäämpänä oleville, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

kenenkään ei ole luvallista kääntyä valtion uskonnosta 
kristinuskoon. 

Jeesus sanoi: ”Niin kauan kuin päivä on, tulee 
meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut 
lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä” 
(Johannes 9:4). Evankeliumin julistamisen aika on nyt! 
Jos Jumalan Henki johtaa sinua antamalla sinulle näyt 
sielujen voittamisen tapahtuman järjestämisestä, toimi 
kiireesti. Tartu hetkeen! Jos jäät odottelemaan, saatat 
myöhästyä. Ole tiukka toimissasi evankelioimisen 
asialla. 

Älä ota itsestään selvyytenä sitä, että saattaisit 
jatkossakin levittää Rapsodia Todellisuuksista -kirjasta 
kaupungissasi tai maassasi; toimi nyt kun vielä voit. 
Rukoile maailman kansakuntien puolesta ja ole nopea 
liikkumaan. Pidä aarteenasi sitä, että sinä voit vapaasti 
hyödyntää mahdollisuuksia saarnata evankeliumia. 

Markus 16:15; Johannes 9:4; 2 Korinttolaiskirje 5:18

Johannes 6:25-59
1. Kuningasten 

kirja 10-11
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Herra Jeesus tuli osoittamaan meille sen, 
millainen Jumala on. Hän paljasti meille 

itsensä siinä tarkoituksessa, että saisimme tietää, kuinka 
paljon Jumala rakastaa meitä ja sen, että Jumala todella 
tahtoo ja on kiinnostunut meidän menestymisestämme 
kuin itse ikinä saattaisimme olla. Hän haluaa meille 
hyvää enemmän kuin osaisimme ikinä haluta. Ihmisen 
mieli ei kuitenkaan voi käsittää sitä. ”Miten Jumala nyt 
minua rakastaisi?” joku saattaa kysyä, mutta Jeesus 
osoitti sen todeksi. 

Jeesus oli toisenlainen kuin kaikki patriarkat ja 
profeetat; Hän oli toisenlainen kuin Aabraham, Jakob 
ja Iisak, Mooses ja Joosua jne. Profeetat saarnasivat 
ja profetoivat tuomioita. ”Jos teet syntiä, ole varma 
siitä, että syntisi kyllä löytävät sinut” (4 Moos 32:23). 
Hesekiel (32:23) profetoi, että ”Se sielu, joka syntiä 
tekee – sen on kuoltava.” Mooses käski Israelin lapset 
Lain mukaan kivittämään hengiltä tiettyjä syntejä 
tehneet ihmiset. 

Mutta kun Jeesus tuli, Hän toi tullessaan armon ja 
totuuden: ”Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; 
armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta” 
(Johannes 1:17). Raamattu sanoo, että joka uskoo, tulee 
Hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette 
voineet tulla Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi (Apt 
13:39). Tätä on elää uutta päivää! Kunnia Jumalalle! 
Jeesus osoitti todeksi Isän rakkauden. 

Hän osoitti todeksi Isän rakkauden

Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan 
siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, 
kuoli meidän edestämme (Roomalaiskirje 5:8). 

lauantai
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Sananlaskut 10

Rukous
Herra Jeesus, kiitos Sinulle, 
että maksoit hinnan, mitä 
minä en olisi ikinä kyennyt 
maksamaan, kun Sinä osoitit 
todeksi  Isän ehdottoman 
rakkauden,  laupeuden ja 
kaiken kattava hyvyyden minua 
kohtaan. Nyt minä elän iloiten 
vanhurskaudessa, vapaana 
palvelemaan ilman syyllisyyttä, 
huonoudentuntoa tai tuomiota. 
Minä vaellan tästä tietoisena. 
Halleluja! 

Isä on aina rakastanut meitä. Jeremia 31:3 sanoo: 
”Kaukaa ilmestyy minulle Herra: Iankaikkisella 
rakkaudella minä olen sinua rakastanut… Hän 
lähetti Jeesuksen juuri osoittaakseen todeksi suuren 
rakkautensa meitä kohtaan, ”sillä niin on Jumala 
maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainosyntyisen 
Poikansa, niin ettei yksikään, joka Häneen uskoo, 
hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Johannes 
3:16). Isä ei yksinkertaisesti kyennyt tekemään mitään 
suurempaa kuin lähettämään Poikansa Jeesuksen 
Kristuksen. Siinä oli kaikki, mitä Hänen oli tehtävä 
osoittaakseen todeksi rakkautensa meitä kohtaan, 
ja sen Hän myös teki. Hän on jo osoittanut todeksi 
rakkautensa; Hänen ei tarvitse käydä todistamaan sitä 
toistamiseen. 

Nauti todella Jumalan rakkaudesta tänään tietäen, 
että Hän teki kerta kaikkiaan kaikkensa, mitä vain oli 
mahdollista tehdä, että Hän saattoi osoittaa todeksi 
rakkautensa sinua kohtaan. Sinä olet totisesti arvokas 
Hänelle. 

Efesolaiskirje 3:17-19; 1 Johanneksen kirje 4:8-10



Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja

finnish



Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

 M
ui

sti
inp

an
oja

Muistiinpanoja

    
    

M
ui

sti
inp

an
oja



finnish

15

Kristillisen uskon tosiasiallisena sanomana ei ole 
sanoma pelastajasta. Tietysti Jeesus Kristus on 

Pelastaja, mutta ei Hän tullut pelkästään pelastamaan 
meitä. Jos siinä olisi ollut kaikki, mitä Hänen kuului tehdä, 
se ei olisi ollut kyllin vanhurskauteen. Kristillinen usko 
on paljon enemmän kuin pelastuksen saaminen. 

5 Mooseksen kirja 6:23 antaa meille avaimen 
ymmärtää Jumalan tarkoitusperän: ”…mutta meidät 
hän vei sieltä pois ja johdatti meidät siihen maahan, 
jonka hän valalla vannoen oli luvannut meidän 
isillemme, ja antoi sen meille.” Jakeen varsinainen 
viesti ei ole, että Hän vei sieltä pois ja vei meidät 
sisälle, vaan että Hän vei meidät ulos (pelasti meidät) 
tiettyä tarkoitusta varten: ”että Hän saattaisi johdattaa 
meidät sisälle”. Tämä ilmaus kertoo yhdestä asiasta: 
Tarkoituksesta. Mutta ei siinä vielä kaikki. Hän johdatti 
meidät sisälle antaakseen meille perintönä meille 
kuuluvan maan ja tekisi meistä suuria, kuten Hän sanoi 
Aabrahamille. 

Jumala oli sanonut Aabrahamille: ”Minä teen sinut 
suureksi ja Minä teen sinun siemenesi suureksi.” Mutta 
hänen jälkeläisistään tuli orjia Egyptissä, eikä se ollut 

Pelastukseen oli syynsä

…Mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme 
Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti 
kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden 

evankeliumin kautta (2 Timoteuskirje 1:9-10).

sunnuntai
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Sananlaskut 11

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
perinnöstäni, mikä minulla on 
Kristuksessa. Olen Kristuksen 
kanssa yhdessä perimässä 
perintöni; sen vuoksi en koe 
minulta puuttuvan mitään. 
Minulla on kaikki, mitä tarvitaan, 
sillä olen Aabrahamin siementä. 
Kykenen edustamaan taivaallista 
valtakuntaamme täällä maan 
päällä, ja saan voittaa muita 
Herralle, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

Efesolaiskirje 1:11; Roomalaiskirje 8:16-17; Johannes 10:10

mitään suuruutta. Kun koitti aika, että Jumalan tarkoitus 
toteutui heidän elämässään, Hän päästi heidät vapaiksi 
ja antoi heille maan, niin että heistä tuli suuria, niin kuin 
Jumala tahtoi heidän olevan. 

Kun Jeesus saapui, Hän vei meidät pois synnistä, 
jotta me pääsisimme perimään Hänen vanhurskautensa. 
Hän johdatti meidät ulos tuskasta ja rangaistuksesta, jotta 
saattaisimme elää yltäkylläistä elämää, menestyksekästä 
elämää vaurauden runsaudessa. Hän ei tullut pelkästään 
pelastamaan meitä; Hän tuli antamaan meille ”maan”, 
jotta me voisimme elää menestyksen, terveyden ja 
hyvinvoinnin olossa kaikki päivämme täällä maan 
päällä ja olla Hänen kunniansa ylistyksenä. Sillä tiellä 
me voimme auttaa toisiakin oppimaan Hänestä, jotta 
myös he saisivat osakseen mahtavan elämän. 



finnish

Kristittyinä meillä on Kristuksen mieli, raitis 
henki, mikä tarkoittaa, että mielemme on 

aivan erinomainen. Sillä ei ole merkitystä, vaikka kuinka 
moni ihminen ajattelisi, ettet sinä ajattele raittiisti. Vaan 
kun Jumala sano, että sinä olet mieleltäsi raitis, niin 
ymmärrä nähdä itsesi samassa valossa ja puhu myös 
sen mukaisesti. 

Raitis eli erinomainen mieli on sellainen, että se on 
kiinnittynyt Sanaan; sellainen, mitä Sana sekä kontrolloi 
että vaikuttaa siihen eikä se horju. Se on uudistunut 
mieli, joka pysyy kurssissaan ja tekee alati oikeita 
asioita olosuhteiden vaihteluista huolimatta. Terve mieli 
ajattelee ja tuottaa pelkästään erinomaisuutta; se ei salli 
keskinkertaisuutta ja epätäydellisyyttä. 

Jumala vaatii täydellisyyttä. Hän sanoo: ”Olkaa 
siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne 
täydellinen on” (Matteus 5:48). Sen vuoksi Hän antoi 
sinulle raittiin hengen, voitelun mieleesi, niin että olisit 
erittäin erinomainen kaikessa mitä teet niin ja teet siten 
kaiken aikaa. Vakuutta itsellesi aina, että olet raitis ja 
terve mieleltäsi. Sano jatkuvasti itsellesi, että ”minulla 
on raittiuden henki, ja minä teen erinomaisesti kaiken, 
sillä Pyhä Henki, erinomaisuuden Henki, elää minussa. 

16
Mielesi on raitis

Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden 
henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden 

hengen (2 Timoteuskirje 1:7).

maanantai
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Sananlaskut 12

Tunnustus
Pyhä Henki on tehnyt minut 
superälykkääksi; Hän on voidellut 
mieleni, minkä johdosta käsitän 
asioita kerrassaan erinomaisesti. 
Ymmärrykseni toimii nopeasti ja 
Jumalan viisaus toimii minussa 
tuottaen erinomaista tulosta 
Jumalan kunniaksi. 

Hän on voidellut minut tuottamaan erinomaisuutta”. 
Ole tästä tietoinen jok’ikinen päivä. 

Kirjoitukset todistavat, että sinulla on raittiuden 
henki, joten älä odota kenenkään tulevan sanomaan 
sitä sinulle. Jumala sanoi sen, joten voit rohkein mielin 
tunnustaa samoin: ”…sillä Hän on sanonut… Niin että 
me voimme rohkein mielin sanoa…” Niinpä nytkin 
julista: ”Minulla on raitis mieli. Minä teen erinomaista 
tulosta. Minut on erotettu erinomaisuuteen!” Sano näin 
itsellesi usein joka päivä. 

1 Korinttolaiskirje 2:16; Psalmi 119:99; Roomalaiskirje 12:2
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Kristillisessä uskossa Jumala on tehnyt niin, 
että me olemme yhtä Hänen kanssaan. Se 

on suurin asia, mitä meille on tapahtunut Kristuksessa 
Jeesuksessa – että olemme yhtä Herran kanssa. 
Emme ole pelkkiä Jeesuksen Kristuksen seuraajia tai 
opetuslapsia, olemme yhteydessä Hänen kanssaan; 
siinä yhteydessä on elämän voimaa. 

Kun olet uudestisyntynyt, ei käynyt niin, että 
pelkästään henkesi olisi luotu uudeksi, vaan sinut 
lisäksi upotettiin Kristukseen; sinut on kirjaimellisesti 
liitetty yhteen Hänen kanssaan aivan erottamattomaan 
yhteyteen. Me olemme Hänen ruumiinsa jäseniä, 
Hänen lihaansa ja Hänen luutansa (Efesolaiskirje 
5:30). Olemme Jumalan kaltaisten joukkoa; osallisia 
jumalallisesta luonnosta (2 Pietarin kirje 1:4), Hänen 
luonteenpiirteensä ja persoonallisuutensa ovat tulleet 
ilmi meidän hengessämme. Sen vuoksi me voimme 
tuntea Hänet ja olla liitetyt Häneen henkemme kautta 
ja hengessämme. 

Jumala saattaa olla mysteeri hengellisesti 
oppimattomille, mutta ei sinulle. Hänen tiensä ovat 
nyt sinun teitäsi, ja Hänen ajatuksensa ovat tulleet 
sinun ajatuksiksesi. Hänen sanansa kautta ja Pyhän 
Hengen ohjauksessa Hänen tahtonsa on paljastettu 
sinun hengellesi. Jotkut ihmiset eivät ole ikinä varmoja 
Jumalan tahdosta; he kuvittelevat, että Hän on 

Olemme yhtä Hänen kanssaan

Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen 
kanssaan (1 Korinttolaiskirje 6:17).

tiistai



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

Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

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

Johannes 8:12-30
1. Kuningasten 

kirja 20-21

1. Korinttolaiskirje 
10:1-13

Sananlaskut 13

Rukous
Rakas Isä, iloni ei tunne rajoja 
tietäessään, että minut on saatettu 
erottamattomaan yhteyteen 
Sinun kanssasi nauttiakseni 
rikkaasta ja mitä läheisimmästä 
yhteydestä Hengen kanssa! 
Elämäni ilmentää sinut täydellistä 
tahtoasi, kun Sinä ilmoitat itsesi 
minussa ja kauttani tänä päivänä. 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Efesolaiskirje 5:30; Johannes 17:21

vaikeaselkoinen, etäinen ja mystinen olento; sen vuoksi 
he eivät kykene vaeltamaan Hänessä. 

Jumalan tarkoitus on juuri se, minkä Hän toteutti 
jo Kristuksessa: Hän saattoi sinut olemaan yhtä Hänen 
kanssaan, niin että sinä voit toimia saumattomasti 
Hänen kanssaan ajatusten ja toimien tasolla; jotta Hän 
voi elää todeksi täydellisen tahtonsa ja tarkoituksensa 
sinussa ja sinun kauttasi. Juuri sitä on elämisesi Hänen 
viisautensa täyteydessä (kreikk. fronesis). Aina, kun teet 
mitä sinun kuuluu tehdä, sanot, mitä sinun tulee sanoa, 
oikea-aikaisesti, oikealla tavalla, oikeassa paikassa ja 
oikeassa tarkoituksessa. Halleluja! 

Tule tietoiseksi siitä, että olet yhtä Herran kanssa. 
Kasvata sellainen intimiteetti Pyhän Hengen kanssa 
olemalla Hänen kanssaan. Opiskele ja meditoi Sanaa. 
Sen vuoksi olet aina synkroonissa Jumalan tahdon, 
tarkoituksen ja ajoituksen suhteen ja vaellat Hänen 
kanssaan kirkkauden valtapiirissä. 
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Kutsumuksenamme on vaikuttaa maailmaamme 
Kristuksen armolla ja ihanuudella. Sinun 

tehtävänäsi on tuoda ilmi Hänen kunniaansa kaikkialla 
ja ilmaista Hänen rakkauttaan ympärilläsi olevalle 
maailmalle. Jumala on rakkaus (1 Joh 4:8 ja 16), ja 
Hänen rakkautensa ilmi tuominen on kristityn yksi 
palvelutehtävä; se siirtää sinut erilleen Jeesuksen 
Kristuksen todelliseksi palvelijaksi: ”Siitä kaikki 
tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on 
keskinäinen rakkaus” (Johannes 13:35).

Jeesuksen rakkauden, jota sinä tuot julki avokätisesti, 
tulisi olla ensimmäinen seikka, minkä ihmiset pistävät 
merkille sinussa. Sen kuuluisi olla sinussa oleva suurin 
viehätysvoimasi. Rakkaus rakentaa, nostaa ja edistää. 
Olkoon rakkautesi niitä kohtaan, joiden puolesta 
Kristus kuoli, intensiivinen ja saakoon se motivoida 
sinua pitämään esirukouksia ja palvelemaan heitä 

Tuo ilmi Kristuksen rakkautta

Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, 
sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy 

kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, 
on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään 

murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä 
pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan 
rakkauden, että hän antoi henkensä meidän 

edestämme; meidänkin tulee antaa henkemme 
veljiemme edestä (1 Johanneksen kirje 3:14-16).

keskiviikko
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Sananlaskut 14

Rukous
Rakas Isä, kiitos Sinulle sanastasi, 
joka toimii ja menestyy minussa 
mahtavasti ja tuottaa minussa 
satoa, josta se puhuu. Olen 
si toutunut enemmän kuin 
koskaan vaeltamaan rakkaudessa 
ja tuomaan ilmi Sinun hyvyyttäsi 
ja vanhurskauttasi kaikkialla. 
Vaikutan sydämessäni olevalla 
rakkaudellasi heihin, joita 
tapaan tänään ja muutan 
ympärilläni olevaa maailmaa 
Sinulle ylistykseksi ja kunniaksi, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Johannes 15:13; 2 Johannes 1:6; Juuda 1:21

evankeliumilla. Senpä vuoksi saakoot he, jotka sinut 
kohtaavat, kokea innostusta, tulevansa nostetuiksi 
ja kokevan sinun rakkaudellisten sanojesi ja toimiesi 
kutsumiksi. 

Raamattu sanoo, että hän, joka ei rakasta, ei 
tunne Jumalaa; hän pysyy kuolleena, hengellisesti 
kuolleena: ”Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa” (1 Joh 
3:14). Hengellinen kuolema ja pimeyden valta eivät 
enää hallitse sinua, sillä sinä rakastat veljiä. Sinun on 
luontevaa ilmaista rakkautta ja nähdä toisissa oleva 
kauneus ja arvostaa heitä sellaisina kuin he ovat. 
Rakasta paljon. Rakasta aina. Se on sinun kutsumuksesi 
Kristuksessa. Halleluja!
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Jumalan sana tuo visioita sinun hengellesi. Se on 
yksi tärkeimmistä hyödyistä ja vaikuttavimmista 

Jumalan sanan aikaansaannoksista sinun elämässäsi. 
Kun kuulet Jumalan sanaa, katselet visioita, joita Sana 
tuo sinulle, hengellisiä näkyjä ja ilmestyksiä, joita se 
välittää; hyväksy ne ja niin sinä pääset hyötymään 
niistä. 

Jumalalta tulevat hengelliset näyt tulevat sinun 
henkeesi, kun kuulet tai tutkistelet Sanaa. Siinä syy 
siihen, että joku voi nähdä itsensä parantuneena, kun 
Jumalan sana parantumisesta tulee hänen henkeensä. 
Ja kun hän toimii sillä perustalla, minkä näky on saanut 
aikaan hänen hengessään Sanan kautta, hän tulee 
hyppäämään pois pyörätuolista tai paareilta, mikä nyt 
tilanne onkaan, ja hän ryhtyy suorittamaan toimia, 
joihin hän ei kyennyt ennen Sanan kuulemista. 

Näemme sellaista kaiken aikaa kokouksissamme. 
Monet, jotka tuotin auditorioon sairaina ja 
liikuntakyvyttöminä, alkavat yhtäkkiä juosta ja hyppiä. 
Monet heistä sanovat todistuksissaan: ”Minä vain 
näin itseni kävelemässä ja juoksemassa, kun kuuntelin 

Sana tuo sinulle vision

Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: Katso taivaalle ja lue 
tähdet, jos ne taidat lukea Ja hän sanoi hänelle: 

Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä 
(1 Mooseksen kirja 15:5).

torstai
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Sananlaskut 15

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua Hengen 
viisaudesta, joka tuli minuun 
Sanasi kautta. Kiitos Pyhän Hengen 
lahjojen manifestaatioista, jotka 
ovat aktivoituneina minussa 
nytkin, kun Sanasi palvelee 
minua voimallaan sydämessäni, 
Jeesuksen nimessä. Aamen. 

Apostolien teot 2:17; Apostolien teot 14:9-10

Sanaa, ja niin minä aloin toimia sen mukaisesti.”
Kun Sana tuo sinulle vision, pidä kiinni siitä kuvasta 

ja toimi sen mukaisesti. Siinä on yksi hyvä syy minkä 
vuoksi sinun tulee liota Sanassa. Antaudu kaikkinesi 
Jumalan sanalle. Ilmestykset, Hengen lahjojen 
manifestaatiot ja lukuisat muut siunaukset aktivoituvat 
elämässäsi, kun sinä kuuntelet ja tarkkailet Sanaa. 
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Sellainenkin asia on olemassa kuin Jumalan 
antama järjestys. Järjestys on tässä yhteydessä 

kuvattu uskonnolliseksi palvelukseksi tai riitiksi. 
Läpi Kirjoitusten näemme, että Herra perusti selviä 
järjestyksiä ja malleja erilaisia hengellisiä palvelutehtäviä 
varten. Myös palveluvirassa olevat ja profeettoina, 
pappeina sekä kuninkaina toimiville oli Jumalan 
antama opastus heidän toimissaan ja keskinäisissä 
suhteissaan. 

1 Korinttolaiskirje 14:40 kertoo, että Henki sanoi 
apostoli Paavalin kautta: ”…kaikki tapahtukoon 
säädyllisesti ja järjestyksessä.” Kun Mooses valmisteli 
Ilmestysmajan rakentamiseen ryhtymistä, Jumala 
kehotti häntä toimimaan kaikessa ennalta annetun 
säädöksen mukaisesti: ”…hänelle sanottiin: Katso, että 
teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella 
näytettiin (Heprealaiskirje 8:5). 

Malli on olemassa, tie on olemassa, ennalta 
säädetty järjestys on olemassa Jumalan asioiden 
tekemistä varten; noudata sitä ja tulet kokemaan 
Hänen armosuosiotaan ja siunauksiaan elämässäsi 

Sillä sen tähden, ettette ensimmäisellä kerralla olleet 
läsnä, mursi Herra, meidän Jumalamme, meidät; 

sillä me emme etsineet häntä, niin kuin olisi pitänyt               
(1 Aikakirja 15:13).

Jumalan antama järjestys

perjantai
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Sananlaskut 16

Rukous
Rakas Isä, kiitän Sinua kaikesta 
Sanastasi omaan henkeeni 
saamastani kyvystä. Minusta 
on tullut Sanasi tekijä eikä 
vain sen kuulija. Eläminen 
Sanassasi ja Sanasi kautta 
ovat tänään aivan ilmeisesti 
manifestoituneet elämäni 
kaikilla alueilla, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

ja Häntä palvellessasi. Jos toimit toisin, kuljet vastoin 
Hänen täydellistä tahtoaan niin kuin kävi Daavidin ja 
Israelin lastensa kohdalla, kun he eivät noudattaneet 
ennalta annettua järjestystä siirtäessään Jumalan arkkia 
Daavidin kaupunkiin. Seuraamukset olivat hirvittävät 
(2 Samuelin kirja 6:1-10). 

Noudata Jumalan sanaa. Toimi Hänen ennalta 
antamansa ohjeistuksen mukaisesti. Älä riko järjestystä. 
Älä lähde toimimaan oman pääsi mukaan. Kun olet 
saanut ohjeistuksen Jumalan huoneessa, se merkitsee 
sitä, ettei sinua ole pelkästään pyydetty toimimaan 
nopsasti, vaan olkoon se sinulle kuin Jumalan antama 
ohjeistus. 

Sananlaskut 19:20; Jaakob 1:22; 1 Samuelin kirja 15:22
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Raamattu julistaa, että Jeesus Kristus syntyi 
neitseestä. Tämä seikka on merkityksellinen, 

sillä ihmisolento saa elämänsä miehestä eikä naisesta. 
Mutta ihmisruumis syntyy naisesta. Sen johdosta 
Jeesuksen syntymisessä neitseestä on jotakin hyvin 
erityistä. Mistä Hänen elämänsä tuli? Se tuli Sanasta. 

Enkeli toi Jumalalta sanoja neitsyt Marialle 
(Luukas 1:35). Maria uskoi ja otti Sanan – Jumalan 
siemenen – vastaan, ja Pyhä Henki tuli hänen ylleen 
siittäen lapsen ilman miehen osallisuutta asiaan. 
Sana, jonka Jumala puhui Marialle, muodosti hänessä 
siemenen. Jumalan sana on Jumalan siemen (Luukas 
8:11); se on jumalallisen elämän siemen, aivan niin 
kuin appelsiinipuu on siinä pienessä appelsiinin 
siemenessä. 

Kun sinä otat vastaan Jumalan sanan, sinä otat 
vastaan sen elämän, mistä Sana puhuu; mitä sitten 
kuuletkaan Jumalalta, se on siemen, joka kantaa 
hedelmää sinussa tai sinua varten siinä asiassa, mistä 
Sana on puhunut. Esimerkiksi kun me saarnaamme 
ja opetamme Jumalan vaikuttamaa parantumista, 
kuulija ottaa vastaan parantumisen siemenen ja se 
tuottaa parantumisen ja terveyden. Samaan tapaan 
kun opetamme Jumalan sanaa talouselämän asioissa, 

Jumalan sana–jumalisen
 elämän siemen

…Olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan 
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja 

pysyvän sanan kautta  (1 Pietarin kirje 1:23).

lauantai
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Sananlaskut 17

Tunnustus
Olen syntynyt Sanasta ja Herran 
Hengestä, minkä vuoksi minua 
ei horjuta mikään, mikä loukkaa 
tai sitoo, sillä minä olen lähtöisin 
Jumalasta! Olen voittanut 
paholaisen ja hänen pimeyden 
joukkionsa,  s i l lä minussa 
asuu Hän, joka on suurempi! 
Minulla on Jumalan luonto; olen 
enemmän kuin voittaja. Kuulun 
Jumalan kaltaisten joukkoon ja 
minä elän voitokasta elämää 
päivästä päivään Jeesuksen 
Kristuksen kautta. 

Sana tuottaa taloudellisia siunauksia ja ihmeitä! Sitä on 
Jumalan Sanan voima! 

Kristillisyys ei ole mikään uskonto! Jeesus Kristus 
oli Jumalan sana, joka tuli lihaksi (Johannes 1:14). 
Mekin olemme syntyneet uudesti samasta siemenestä, 
Sanasta. Juuri siitä me luemme avausjakeessamme. 
Sinussa on sama elämä mikä on Jumalalla itsellään, sillä 
sinä olet syntynyt Sanasta – Jumalan katoamattomasta 
siemenestä (1 Pietarin kirje 1:23). 

Et ole syntynyt verestä, et lihan tahdosta, et miehen 
tahdosta, vaan Jumalasta (Johannes 1:13). Tämä 
seikka tekee sinusta alkuperäsi puolesta jumalallisen. 
1 Johanneksen kirje 4:4 sanoo: ”Lapsukaiset, te olette 
Jumalasta…” ja tarkoittaa sitä, että sinä olet lähtöisin 
Jumalasta. Sinä olet osallinen jumalallisesta luonnosta 
(2 Pietarin kirje 1:4). 

Luukas 1:35; Johannes 1:14
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1 Pietar in k i r je  1:23 sanoo:  ”…olette 
uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan 

katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja 
pysyvän sanan kautta.” Jumala antoi meille elämän 
Sanallaan Henkensä kautta. Sinä et ole mikään tavallinen 
tallaaja. Sinä sait elämäsi ihmisenä vanhemmiltasi, muta 
se on korvautunut ja sen tilalle on istutettu Kristuksen 
jumalelämä. 

Kerron usein, että kristillisyys on enemmän kuin 
laillinen dokumentti, se on elävä kokemus. Kristillisyys 
on sydämessäsi sykkivää todellista elämää, joka tulee 
Kristuksesta. Luonnollinen ihminen, siis henkilö, joka 
ei ole uudestisyntynyt, elää verestä, mutta kristitty 
elää Hengestä. Ei siis ihme, että Jeesus puhuu uudesta 
luomuksesta sanoen, että ”jos he juovat jotakin 
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita” (Markus 16:18). 

Suonissasi virtaava veri ei kykene pitämään sinua 
hengissä. Saatat kysyä, että mikä on sitten veren 
varsinainen tehtävä? 3 Mooseksen kirja 17:11 sanoo: 
”…lihan sielu on veressä…” Täten ihmisen lunastuksen 

Elossa Hengessä

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
 (Roomalaiskirje 8:11).

sunnuntai



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

Lisäopiskelua varten:

1 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

2 VUODEN 
RAAMATUNLUKU-

SUUNNITELMA

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

Johannes 10:22-42
2. Kuningasten 

kirja 8-9

1. Korinttolaiskirje 
11:20-29

Sananlaskut 18

Tunnustus
Olen uusi luomus Kristuksessa 
omistaen Jumalan elämän 
ja Jumalan luonnon, jotka 
vaikuttavat hengessäni! Koko 
o lemuksen i  on  upote t tu 
jumalalliseen elämään, joka 
virtaa olemukseni jok’ikisessä 
s ä i k e e s s ä ,  j o k a i s e s s a 
verisolussani ja kaikissa kehoni 
luissa. Minä elän sairauden, 
paholaisen ja tämän maailman 
alkeisvoimien yläpuolel le 
asetettuna, Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Johannes 1:13; 2 Korinttolaiskirje 5:17; 1. Korinttolaiskirje 15:22

täytyi tapahtua veren vuodattamisen kautta. 
Mutta Uudessa liitossa sinun lihasi elämä ei 

ole enää veressäsi vaan Hengessä (lue uudelleen 
avausjakeemme). Ei ole olemassa mitään niin väkevää 
sairautta tai tautia, joka pystyisi runtelemaan sinun 
kehoasi. Sairaus ja tauti iskevät vereen ja tuhoavat 
verta. Mutta sinun elämäsi ei ole riippuvainen verestä: 
”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi 
voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat 
hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä 
lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta” 
(Johannes 1:12-13). 

Pidä tämä tietoisuus mielessäsi. Vähät siitä, 
millaiset symptomit pyrkivät kiinnittymään kehoosi; 
sinä olet elossa ja terve Pyhän Hengen toimesta. 
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Sinun kuuluu kantaa             
jatkuvasti hedelmiä

Ja hän puhui tämän vertauksen: ”Eräällä miehellä 
oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan; ja hän 
tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. 
Niin hän sanoi viinitarhurille: ’Katso, kolmena 
vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää 

tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa 
se pois; mitä varten se vielä maata laihduttaa?’ 

Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle: ’Herra, anna 
sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa minä kuokin ja 
lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna 
tekee hedelmää; mutta jos ei, niin hakkaa se pois’

(Luukas 13:6-9). 

Yllä oleva kirjoitus on Herran Jeesuksen 
kertoma vertaus, millä Hän korostaa hedelmän 

tuottamisen merkitystä Jumalan valtakunnassa. 
Viinitarhan omistaja oli tullut etsimään hedelmään 
tietystä viikunapuusta, mutta siinä ei ollut yhtään 
viikunaa. Sitten hän sanoi viinitarhurille: ”Kaada se.” 
Mutta viinitarhuri anoi lisäaikaa voidakseen hoitaa 
puuta vielä jonkin aikaa toiveissa, että se tuottaisi 
hedelmää. Muussa tapauksessa puu kaadettaisiin. 

Puu ei ollut minkään arvoinen viinitarhassa, mikäli 
se ei kyennyt tuottamaan hedelmää. Samaan tapaan 
kristitty on vanhurskauden puu Herran viinitarhassa 
ja hänen odotetaan tuottavan hedelmää (Jesaja 61:3). 
Vanhurskauden hedelmää kantamaton kristitty on 
verrattavissa tuohon viikunapuuhun, josta viinitarhuri 

maanantai
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Sananlaskut 19

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
m a h d o l l i s u u d e s t a  s a a d a 
inspiroitua Sanastasi ja olla 
sen opastettavana. Minä olen 
kuin hyvin kasteltu puutarha, 
tuotan hedelmää joka aika. Olen 
hedelmää kantava osa Jumalan 
viiniköynnöstä ja kannan kestäviä 
hedelmiä ;  vanhurskauden 
hedelmiä,  s i l lä  minä olen 
vanhurskauden puu, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

Johannes 15:1-2; Johannes 15:16; 2 Korinttolaiskirje 5:14-15

sanoi, että se kaadettaisiin, ja josta hän sanoi: ”…mitä 
varten se vielä laihduttaa maata?” Toisin sanoen, 
miksi kuluttaa turhaan hyvää maaperää moisella 
tuottamattomalla puulla?”

Jotkut kristityt ovat syntyneet uudesti jo aikoja 
sitten, mutta silti he eivät ole vielä johdattaneet yhtään 
sielua Kristuksen tykö; he eivät ole ikinä tuoneet 
seurakuntaan ketään uutta ihmistä. Sellainen muistuttaa 
tuottamatonta viikunapuuta. Jos olet kenties ollut 
senkaltainen, sinussa on tapahduttava muutos tänään! 
Pyydä ensiksikin Herralta anteeksi. Sitten pyydä Pyhää 
Henkeä johdattamaan ja opastamaan sinua todistamaan 
tänä päivänä jollekin Jeesuksesta Kristuksesta. Aloita 
tänään kertomaan toisille Jeesuksesta, siitä, kuka Hän 
on sinulle ja Hänen pelastavasta armostansa. 

Paavali sanoi: ”Sillä Kristuksen rakkaus vaatii 
meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on 
kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet” 
(2 Korinttolaiskirje 5:14). Ole innokas kantamaan 
hedelmää Herralle, sillä Hän kaipaa sitä sinulta.
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Vältä sitä, että jätät tekemättä asioita. Älä 
vitkastele tehdä sinulle kuuluvia tehtäviä. 

Toimi oikea-aikaisesti; toimi vielä kun voit, sillä tilaisuus 
ei kenties ole aina tarjolla. Millaisen näyn Herra laski 
sydämellesi tämän vuoden alussa? Kuinka pitkälle 
olet edennyt sen toteuttamisessa? Kyseessä saattoi 
olla evankelistan työ tai evankeliumin julistaminen. 
Tai mahdollisesti työsi, perheesi tai terveydentilasi? 
Älä vitkastele. Ole sitä, mitä hän pyysi sinut olemaan 
toimissasi ja kieltäydy olemasta hajamielinen. 

Monesti, kun et tee oikeaan aikaan sinulta 
odotettuja asioita, toimimattomuutesi koituu sinulle 
esteeksi päästä etenemään elämässäsi seuraavalle 
tasolle. Niinpä tee oikeita asioita oikea-aikaisesti. Se 
koituu sinulle hyödyksi, kun suostut Pyhän Hengen ja 
Jumalan sanan alaisuuteen; Hänen viisautensa pistää 
sinut tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan, oikein 
ja oikeaa tarkoitusta varten. 

Joskus viivytyksestä johtuvat seuraamukset 
saattavat vaatia vuosikausia tullakseen korjatuiksi; 
joten käy tuumasta toimeen. Älä hidastele Herran 
työssä. Kun astut askeleen ja ryhdyt tarvittaviin toimiin 
siinä, mihin Hän on sinua inspiroinut, Hänen ihmeitä 

Älä viivyttele

Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä 
hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, 

jolloin ei kukaan voi työtä tehdä (Johannes 9:4). 

tiistai
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Sananlaskut 20

Rukous
R a k a s  I s ä ,  k i i t ä n  S i n u a 
viisaudestasi, kirkkaudestasi, 
armosuosiostasi, voimastasi 
ja Jumalalta saadusta kyvystä, 
jonka Sinä olet siunannut 
minun henkeeni, niin että 
voin elää voitokasta kristityn 
elämää kaikki päivät. Olen 
Sinun Henkesi kautta tullut 
asetetuksi Kristukseen, niin että 
täytän elämäntehtäväni ja olen 
hedelmää kantava sovituksen 
virassani ja tuotan kunniaa Sinun 
nimellesi, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

aikaansaapa voimansa tulee toimiesi päälle ja Hänen 
kirkkautensa pääsee ilmestymään sinun tekemisissäsi. 
Älä siis vitkastele alkaa toimia Hänen sanansa kanssa.  
Älä hidastele toimia sinulle tulevien ohjeistuksien ja 
inspiraation mukaan.

Jotkut saavat Hengen kehotuksen tehdä jotakin, 
mutta eivät suhtaudu siihen vakavasti, sillä he haluavat 
hommailla muita asioitaan ensiksi. Ikävä kyllä, usein käy 
niin, ettei heille koita toista tilaisuutta. Maksaa vaivansa 
tuntea Herran ääni ja vastata siihen kiireesti, kun Hän 
puhuu. On vaivansa arvoista tehdä se, mitä Herra 
haluaa sinun tekevän, juuri silloin, kun Hän haluaa, 
että tehtävä tulee suoritetuksi.

Sananlaskut 22:29; Sananlaskut 28:19 GNB; Psalmit 90:12
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Raamattu kertoo meil le, miten Jumala 
i lmestyi  Aabrahamil le tämän ol lessa 

yhdeksänkymmenen ikäinen ja siunasi hänet. Jumala 
sanoi hänelle: ”Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi 
ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva 
kuninkaita (1 Moos 17:6). Jotkut raamatunkäännökset 
sanovat: ”…sinusta on tuleva muutamia kuninkaita”, 
mutta se on väärin. Ei Jumala ajatellut Israelin eikä 
Juudan kuninkaita, jotka nämä tulisivat hallitsemaan 
Hänen kansaansa; Jumala puhui sukupolvesta, joka 
syntyisi kuninkaiksi. 

Seuraavassa jakeessa Herra sanoi: ”Ja minä teen 
liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, 
sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, 
ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala…” Hänen 
iäti kestävä liittonsa ei ollut Abrahamia fyysistä eli 
maallista siementä kuten Iisakkia, Jaakobia jne. koskeva, 
jotka saivat ainoastaan osittaisen siunauksen. 

Galatalaiskirje 3:16 sanoo: ”Mutta nyt lausuttiin 
lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän 
ei sano: ’Ja siemenille’, ikään kuin monesta, vaan 
ikään kuin yhdestä: ’Ja sinun siemenellesi’, joka on 
Kristus.” Hän puhui tässä siemenestä, joka on Kristus, 
ja me olemme sen lupauksen perillisiä, joka annettiin 
Aabrahamille, sillä me olemme Kristuksessa: ”Mutta jos 
te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin 

Syntynyt hallitsemaan

Jeesus vastasi: “Sinäpä sen sanot, että minä olen 
kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten 

maailmaan tullut… (Johannes 18:37). 

keskiviikko
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Sananlaskut 21

Tunnustus
Minä tiedän kuka minä olen! 
Olen Aabrahamin siementä 
ja minä hallitsen ja vallitsen 
tässä elämässä. Minä vaellan 
t ietoisena runsaudesta ja 
herruudesta, sillä minä olen 
Kristuksen kanssaperillinen; sen 
vuoksi kaikki on minun. 

siementä, perillisiä lupauksen mukaan” (Gal 3:29). 
Niinpä, kun Jumala sanoi Aabrahamille ”…

kuninkaita on tuleva sinusta…” Hän puhuikin meistä, 
uudesta luomistyöstä. Roomalaiskirje 5:17 sanoo: ”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.” Kreikankielinen mukainen lukutapa 
sanalle ”hallita” tarkoittaa tarkasti ottaen ”kuninkaana 
toimimista”. Kreikkalaisen rakenteen mukaan tulisi 
siis lukea seuraavasti: ”…he, jotka saivat armon ja 
vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat toimimaan 
kuninkaina elämässä yhden, Jeesuksen Kristuksen 
kautta.” 

Sinä synnyit hallitsemaan elämässä kuninkaana 
demoneita, sairauksia ja tauteja, köyhyyttä, 
epäonnistumisia, olosuhteita ja kuolemaa, sillä 
sinä olet Aabrahamin siementä ja olet Kristuksen 
kanssaperillinen. Sen vuoksi säilytä täydellisen 
menestyksen ja hallitsemisen mentaliteetti. Kristus 
hallitsee tänään maan päällä sinun välitykselläsi. 

Galatalaiskirje 3:7-9; Johanneksen ilmestys 5:10
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Arvosta hengellisiä asioita

Eesau vastasi: Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä 
minä esikoisuudellani teen? 
(1 Mooseksen kirja 25:32).

Obadja 1:21 kertoo meille jotakin koskettavaa 
sanoessaan, ”Pelastajat nousevat Siionin 

vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta.” Eesau edustaa 
Jumalatonta, profaania, aistien tai ruumiin johdossa 
olevaa; niitä, jotka eivät anna arvoa hengellisille 
asioille. Sellaiset ihmiset ovat Raamatun mukaan 
lihallisia eivätkä sen vuoksi ole Jumalalle mieleen 
(Roomalaiskirje 8:8). 

Eesau ol i  Jaakobin vanhempi vel i ,  joka 
profaaniuttaan möi syntymäoikeutensa Jaakobille 
ruoka-annoksesta. Hänen tekonsa hengellinen merkitys 
ei täysin kirkastunut hänelle sillä hetkellä. Nyt oli 
syömäaika; se ilmensi hänen etääntyneisyyttään 
hengellisistä asioista. Syntymäoikeus oli hengellinen 
asia. Se piti sisällään erityisen siunauksen. Eesau 
menetti sen nuoremmalle veljelleen ruoan vuoksi. 
Eesau oli halunnut fyysistä tyydytystä: mahdollisuutta 
koskettaa, maistaa tai tuntea siinä hetkessä. Ja sen hän 
sai. Hän teki lihallisen valinnan hengellisessä asiassa. 

Jaakob toisaalta oli ovela. Hänen teki mieli 
siunausta ja sen hän sai. Siunaus on kuin näkymätöntä 
eliksiiriä. Aistit eivät pysty hahmottamaan siunausta. 
Siunauksesta sinä voit päästä näkemään vain siunauksen 
tulokset. Se on samankaltaista kuin Jumalan Hengen 

torstai
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Sananlaskut 22

Rukous
Armollinen ja rakastava Isä, 
kiitän Sinua rakkaudestasi minua 
kohtaan ja siitä kirkkaudestasi, 
mikä on aivan ilmeistä minun 
elämässäni. Kiitos herruudestasi 
ja johtajuudestasi elämässäni 
ja Sinun viisaudestasi, joka 
opastaa minua alati täydellisessä 
tahdossasi. Elämäni on vain Sinua 
varten, nyt ja aina, Jeesuksen 
nimessä. Aamen. 

2 Korinttolaiskirje 5:14-15; Matteus 6:33; Kolossalaiskirje 1:10

voitelu; et voi nähdä tai koskettaa voitelua, mutta silti 
se on todellista ja samalla yliluonnollista. 

Nykyisin on ihmisiä, jotka eivät anna mitään 
arvoa hengellisille asioille; he ovat Eesaun kaltaisia. 
Mieluummin he istuvat kotosalla katselemassa 
urheilutapahtumia, vaikka samaan aikaan heidän 
kuuluisi olla kirkossa. He antavat etusijan sosiaalisille 
jutuille rukoilemisen kustannuksella. Tällaiset ovat 
lihallisia kristittyjä. Mitä elämää sinä elät? Mitkä asiat 
sinulle ovat tärkeitä? Mitkä asiat herättävät sinun 
tunteitasi? Merkitseekö sinulle jotakin sinun edestäsi 
ristillä maahan vuotanut Kristuksen veri? Meditoitko 
useinkin Hänen uhrikuolemaansa sinun tähtesi? Oletko 
istahtanut mietiskelemään haluten käsittää Jumalan 
rakkautta, mitä Hän on osoittanut sinua kohtaan? Onko 
Hänellä ohjat sinun elämääsi tänään? 

Salli Kristuksen ja Hänen kunniakkaan Valtakuntansa 
tulla kaikeksi sinulle todella merkittäväksi. Tulkoon syvä 
halusi hengellisten asioiden perään ja rakkaus Mestaria 
kohtaan ilmeiseksi kaikissa tekemisissäsi.
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Hengessä vaeltaminen on vaeltamista Jumalan 
sanan valossa. Kun vaellat Hengessä, ei väliä, 

mitä aistisi siihen sanovat, sinä kykenet saamaan selvän, 
mihin suuntaan Jumala haluaa sinun menevän. Monet 
ihmiset elävät epävarmuudessa. Mutta koska olet 
Jumalan lapsi, niin Jumalan Henki on sinun elämässäsi 
johdattamassa ja opastamassa sinua. Hän opastaa 
sinua Jumalan täydellisessä tahdossa, poissa tappioiden 
ulottuvilta ja kaikesta muusta haavoittavasta. 

Opi elämään Hengen mukaan. Johannes sanoi, 
että meidän tulee valtaa valkeudessa niin kuin Hän 
on valkeudessa (1 Johanneksen kirje 1:7). Ja Jeesus 
sanoi: ”Minä olen maailman valkeus; joka minua 
seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on 
oleva elämän valkeus” (Johannes 8:12). Jeesuksen 
seuraaminen on vaeltamista Hänen sanansa mukaisesti; 
se on vaeltamista Jumalan Hengen sinulle antamaan 
suuntaan. Anna Hänen opastaa sinua. Työssäsi Hän 
voi kertoa sinulle mitä tehdä; samoin perheasioissasi, 
terveytesi kohdalla, talousasioissasi ja muillakin elämäsi 
alueilla. Kaikki tarpeesi tulee antaa Hänen käsiinsä. 

Hän on sinun suojasi. Hän on sinun kilpesi. 
Hän on sinun rohkeutesi ja vahvuutesi. Hän on 
sinun kykenevyytesi. Kristityillä, joiden elämä on 
yhtä taistelua, on yksi pääasiallinen ongelma: he 

Anna Hänen johdattaa itseäsi

Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä 
vaeltakaamme (Galatalaiskirje 5:25).

perjantai
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Sananlaskut 23

Rukous
Rakas Herra, kiitän Sinua, että 
olet osoittanut minulle elämän 
tien, mitä kulkiessani vaellan 
kirkkaudessa, runsaudessa, 
te rveydessä ,  rauhassa  ja 
täyttymyksessä. Vaellan valossa, 
sillä Sinun sanasi on minua 
opastava lamppu ja valo tielläni! 
Olen antautunut olemaan aina 
Sinun Henkesi johdatettavana ja 
hallittavana, Jeesuksen nimessä. 
Aamen. 

eivät ole vielä suoneet Pyhän Hengen ottaa heidän 
elämäänsä täysin haltuunsa. Sinun on tuotu aivan 
erityiseen levontäyteiseen, kirkkauden ja loputtomien 
mahdollisuuksien ja voittojen elämään, kun sinä 
uudestisynnyit, ja Hän, joka annettiin johdattamaan ja 
opastamaan sinua Jumalan antamaa elämänpolkuasi 
pitkin, on juuri Pyhä Henki! 

Kun Hän on ottanut vastuun elämästäsi, niin 
olosuhteet ja elämäntilanteesi tulevat aina toimimaan 
sinun eduksesi. Hän on tuova elämääsi täydellisyyden. 
Hän saa aikaan kasvusi, niin että vahvistut vahvistuttuasi, 
etenet armosuosiosta toiseen, uskosta uskoon ja 
yhdeltä erinomaisuuden tasolta seuraavalle. Aseta 
Häneen luottamuksesi kaikessa elämisessäsi. Alista 
myös harrastuksesi Hänelle, niin Hän on johdattava 
sinua voittoisasti. Sinun päivittäinen menestymisesi ja 
voittoisa elämäsi ovat Hänen ilonsa. 

Galatalaiskirje 5:16; Jesaja 58:11; Roomalaiskirje 8:14
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Avausjakeessamme esitetty totuus on 
rinnakkainen 1 Korinttolaiskirjeen 3:21 

kanssa, joka sanoo: ”Älköön siis kukaan kerskatko 
ihmisistä; sillä kaikki on teidän.” Pistitkö merkille, että 
siinä ei sanottu: ”jotkut asiat” tai ”vain rukouksessa 
pyytämäsi asiat ovat sinun”. Sen sijaan siinä sanotaan, 
että kaikki on sinun! Tämä on todellista totta. Vakuuta 
sitä. Usko Sanaa ja toimi sen mukaisesti. 

Jumalan sana on erityisen selkeä tässä asiassa. 
Tässä ei ole mitään tilaa vastaväitteille, epäilyksille 
eikä minkäänlaiselle neuvottelulle. Kaikki sinulle 
tarpeellinen – raha, palvelut, ideat, näyt, inhimilliset 
ja aineelliset resurssit jne., kaikki on taattu käyttöösi 
Jeesuksessa Kristuksessa. Sinulla on kaikki, mitä 
tarvitaan erinomaiseen vanhurskauden ja kirkkauden 
elämään täällä maan päällä; kaikki, mikä on tarpeellista 
sinulle voidaksesi elää ja loistaa Jumalan elämää. Tämä 
tarkoittaa, että sinä voit elää Jumalalle, voit olla tehokas 
tekemisissäsi Hänen asioissaan, Häntä palvellessasi ja 
eläessäsi voitokasta päivittäistä elämääsi! 

Miten saattaisit tämän tietäessäsi olla puutteessa? 

Hän on antanut meille kaiken

Koska hänen jumalallinen voimansa on 
lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja 

jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa 
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja 

täydellisyydellään… (2 Pietarin kirje 1:3). 

lauantai
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Sananlaskut 24

Tunnustus
Minua on siunattu ja minut on 
tehty väkeväksi Kristuksessa 
Jeesuksessa mitä tulee kaikkiin 
tarpeisiini ajatellen elämää ja 
jumalisuutta; sen vuoksi minä elän 
tänään ja ikuisesti voitokkaasti! 
Vaellan Jumalan kirkkaudessa, 
ollen Hänelle mieleen kaikessa 
ja tuottaen hedelmää kaikissa 
hyvissä teoissa. Hän on tehnyt 
minun elämästäni mieluisan; olen 
ihastuttava maa, vanhurskauden 
puu, joka tuottaa vanhurskauden 
hedelmää. Siunattu olkoon 
Herra! 

Daavid sanoi: ”Herra on minun paimeneni, ei 
minulta mitään puutu” (Psalmi 23:1). Miten voisit 
elää kurjaa elämää? Kieltäydy näkemästä ongelmia ja 
epäonnistumisia tässä maailmassa. Elä korkeampaa 
elämää. Sinä olet Aabrahamin siementä. Elä tämän 
maailman järjestelmien yläpuolella. Maallisen elämän 
olosuhteilla ei ole mitään vaikutusta; sinä et ole 
maailmasta. Tee kuten Sana sanoo ja vaella ylöspäin 
johtavaa, kirkkaudesta kirkkauteen vievää tietäsi. 

Efesolaiskirje 1:3; 1. Korinttolaiskirje 3:21-23
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“Näytämme todeksi” Hänen tahtonsa

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, 
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, 

tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja 
otollista ja täydellistä (Room 12:2).

Sana “tutkiaksenne” aloitusjakeessamme 
[näyttääksenne toteen eng.] kreikaksi on 

“dokimazo”, todella mielenkiintoinen sana. Haluan, 
että voisit täysin ymmärtää sen tarkoituksen ja siksi 
maalaan siitä sinulle kuvan. Jos olet matkustanut 
ulkomaille, olet varmasti mennyt passitarkastuksen 
ja tullin läpi, ennen kuin sait luvan mennä maahan. 
Yleensä menet turvatarkistuksen läpi, jossa tavarasi 
tarkistetaan, jotta et tuo mukanasi mitään kiellettyä. 
Tulli tai maahanmuuttoviranomaiset tarkistavat sinut ja 
päättävät saatko mennä sisälle. Tätä on “dokimazo.”

Kun tässä sanotaan, “...tutkiaksenne mikä on 
Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä” 
se tarkoittaa, että sinä olet kuin nuo tarkkailijat, sinä 
olet Jumalan mies tai nainen, joka tutkii, päättää ja 
valitsee nuo hyvät asiat, jotka haluamme tulevan tähän 
maailmaan: sen, mikä on hyvää otollista ja täydellistä, 
Hänen tahtonsa mukaista.

Olet Hänen hyvyytensä ilmentymä, Hänen 
kirkkautensa ilmoitus. 2 Kor 5:21 sanoo, “Sen, 
joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme 
teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan 
vanhurskaudeksi.” Me olemme Jumalan vanhurskaus, 

sunnuntai
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Sananlaskut 25

Rukous
Rakas Isä, Kiitos siitä, että 
johdatat minua täydellisen 
tahtosi tiellä elämässäni, Sanasi 
ja Pyhän Henkesi ohjauksen 
mukaan. Ilmennän hyvyyttäsi, 
vanhurskauttasi, rakkauttasi, 
kunniaasi ja iloasi ja täytän 
maailmani sinun kirkkautesi 
tuoksulla, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Room 8:19; Matt 18:18; 1. Tessalonikalaiskirje 5:21

Hänen vanhurskaansa. Me ilmaisemme Jumalan 
kirkkautta, ja sallimme Jumalan hyvien asioiden tulla 
tähän maailmaan. Tämä on meidän kutsumme. Sillä 
luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan 
lasten ilmestymistä (Room 8:19). Ja Jumala sanoo 
meille: “tutkikaa mikä on Jumalan tahto, mikä 
hyvää, otollista ja täydellistä.” Tämä on meidän 
tehtävämme.

Nyt voit ymmärtää, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän 
sanoi: mitä tahansa te sidotte maan päällä, on oleva 
sidottu taivaissa, ja mitä tahansa te päästätte maan 
päällä, on oleva päästetty taivaissa (Mat 18:18). Joten, 
mitä sinä tulet sallimaan maailmaasi? Anna hyvien 
asioiden tulla kauttasi. Anna Hänen ilonsa, rauhansa, 
menestyksensä, rakkautensa, ystävällisyytensä ja 
vanhurskautensa virrata kauttasi maailmaasi. Kun 
ihmiset näkevät sinut, anna heidän nähdä ilon, 
sanoinkuvaamattoman ilon, täynnä kirkkautta. 
Halleluja.
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Usko tulee Sanasta

…Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, 
niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: ‘Nouse 

juurinesi ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä. 
(Luuk 17:6).

Jeesus teroitti, että pienin määrä uskoa voi 
tuottaa suuria tuloksia. Joku sitten kysyy: “Kuinka 

voin olla varma, että minulla on uskoa, edes vähän?” 
Raamattu sanoo. “…Jumala on suonut kullekkin 
määrämitan uskoa” (Room 12:3 vapaa käännös). 
Huomaa, ettei tässä sanota: suonut kullekkin uskoa, 
vaan määrämitan uskoa, joka tarkoittaa tiettyä mittaa 
jokaiselle. 

Olemme kaikki saaneet saman määrän uskoa 
uudestisyntymässä, mutta se millä on väliä, on mitä 
teet uskollasi: sinun tulee saattaa se kasvamaan. Jotkut 
ovat saaneet uskonsa toimimaan ja toiset taas eivät, 
he vieläkin elävät samalla uskon tasolla vaikka ovatkin 
olleet jo vuosia kristittyjä. Sinun tulee kasvattaa ja 
harjoittaa uskoasi laittamalla se toimintaan.

Ajatellessasi, että sinulla ei ole tarpeeksi uskoa, 
sinun tulee kuunnella Jumalan Sanaa, Sana tuottaa ja 
välittää uskoa henkeesi. Sinun ei tule taistella ja yrittää 
saada sitä toimimaan. Kuule Sanaa ja usko nousee 
hengestäsi: “Usko tulee siis kuulemisesta, mutta 
kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room 10:17)

Nuori mies käveli seurakuntaan joitakin vuosia 

maanantai
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Sananlaskut 26

Rukous
Rakas Isä, kiitos uskosta, jota 
Sanasi vahvistaa minussa jopa 
nyt! Sanallasi sydämessäni ja 
suussani voitan haasteet, muutan 
tilanteet, teen ihmeitä ja vaellan 
jatkuvassa voitossa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

sitten ystäviensä kannustamana. Hän tuli suuren 
epäilyn ja epäuskon vallassa, mutta kun hän kuuli 
julistettua Sanaa, hänen sydämensä alkoi muuttua. 
Kun juttelin hänen kanssaan kokouksen jälkeen, hän 
sanoi: “Jotenkin uskoin asioita, joita saarnasit.” Hän 
uskoi, koska usko tuli häneen Sanasta.

Ehkä olet huomannut joskus, että kun kuuntelet 
Jumalan Sanaa, seurakunnassa tai opiskelet sitä 
itse, koko maailma yhtäkkiä näyttää pieneltä. Kaikki 
haasteet, joita olet ehkä kohdannut, yhtäkkiä näyttävät 
mitättömiltä. Syy on se, että kun Jumalan Sana tulee 
henkeesi, se virittää uskosi palavaksi. Joka kerta kun 
kuulet Jumalan Sanaa, siitä tulee todellinen hengellesi 
ja saa sinut tuntemaan voittoa ja hallintavaltaa yli 
olosuhteiden.

1 Johannes 5:4; Roomalaiskirje 4:18-20; Hebrealaiskirje 11:1
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Ole osallinen Hänen työstään

…Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, 
on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen 

taivaaseen menevän (Apt 1:11). 

Enemmän kuin koskaan, sinun tulee ottaa 
vakavasti osallisuutesi ja vastuusi Herran 

työssä.  Antaudu Herran näkyyn: Hänen näkyynsä 
sielujen voittamisesta. Hän tahtoo, että koko maa on 
täynnä Hänen kirkkautensa tuntemusta, aivan kuin 
vedet peittävät meren. Siksi, kaiken mitä teet, tulisi 
johtaa sielujen voittamiseen Kristukselle Jeesukselle: 
se on kutsusi. Pysy keskittyneenä ja antautuneena 
tähän.

Älä erehdy tässä: Hän on tulossa takaisin ja Hänen 
tulee nähdä sinut kiireisenä tekemässä sitä, mitä Hän 
käski sinun tehdä. Hän sanoi opetuslapsillensa: “Jos 
rakastatte minua, pidätte minun käskyni.” Jos todella 
rakastat Häntä, tee Hänen tahtonsa, elä Hänelle. Älä 
anna elämäsi olla tämän maailman saneltavissa. Anna 
Hänen nähdä sinut tekemässä sitä, mitä Hän käski 
sinun tehdä.

Ehkä kysyt, “Kuinka nopeasti Hän on tulossa? 
Todella nopeasti! Sillä ei ole väliä, onko kyseessä päiviä, 
viikkoja, kuukausia tai vuosia, niin kauan kun sinä olet 
yhteydessä Hänen kanssaan, ja vaellat valkeudessa, 
niikuin Hän on valkeus (1 Joh 1:7), kun Hän tulee, olet 
valmis. Olet ehkä voittamassa sieluja tuona päivänä 

tiistai
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Sananlaskut 27

Rukous
Kallisarvoinen Herra, sinun 
työsi palo kuluttaa minut ja 
jaan Kristuksen evankeliumin 
sanomaa maailman kansakuntiin 
enemmän kuin koskaan. Olen 
Hengen  vo imaannut tama 
jakamaan Sanaa voimalla ja 
rohkeudella, kääntäen monet 
pimeydestä valkeuteen ja 
saatanan vallasta Jumalan tykö ja 
heidän perintöönsä Kristuksessa 
Jeesuksessa. Jeesuksen Nimessä, 
Aamen. 

tai jakamassa Rapsodia kirjasia kun tuo trumpetti soi, 
mutta tulet kuulemaan sen. Raamattu sanoo, yhtäkkiä, 
silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. 
Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina 
ja me muut muutumme” (1 Kor 15:52).

Laita pois kaikki häiriötekijät ja ole palava Herralle 
täyttäen sovituksen virkaa (2 Kor 5:18-19). Anna 
Jumalan ja Hänen valtakuntansa työn olla kaikki minkä 
vuoksi elät. Eräänä päivänä tulet seisomaan Kristuksen 
tuomioistuimen edessä ja antamaan tilin kaikesta mitä 
teit (2 Kor 5:10). Anna Hänen sanoa sinulle lopuksi, 
“Hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija” (Mat 
25:21).

Matt 28:19-20; Luuk 21:25-27
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Luotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän 
Päivän Sanan kautta. Kehotamme sinua, että teet 

Jeesuksesta Kristuksesta elämäsi Herran rukoile-
malla:

“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:

PELASTUSRUKOUS
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Believers’ LoveWorld Inc. 

-järjestöstä, joka tunnetaan 
myös nimellä Christ Embassy, 

vieraile:
www.rhapsodyofrealities.org

www.christembassy.org

Rev.  Chr i s  Oyakh i lome,  Be l i eve r ’ s 
LoveWor ld  - j ä r j e s tön  per us ta ja  on 
vihkiytynyt Jumalan Sanan palvel i ja, 
jonka sanoma on tuonut Jumalallisen 
elämän todellisuuden monien sydämeen.

Mi l joonat ovat tu l leet  va ikutetuks i 
hänen palvelutyöstään. Hänen televisio 
lähetyksensä “Atmosphere for Miracles” 
(Ihmeiden Ilmapiiri) kuten myös hengelliset 
tilaisuudet, suurkokoustapahtumat, useat 
kirjat ja audiovisuaaliset materiaalit ovat 
tuoneet Jumalan Sanaa moni l le, sen 
totuudessa, yksinkertaisuudessa ja voimassa. 
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