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Johdanto

E

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

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

-Pastori Chris Oyakhilome
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Hänessä on meidän paikkamme
Kunniassa ja Voitossa

Mutta Jumala, joka on rikas armossaan, suuren
rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
vielä ollessamme synteihimme kuolleina, on tehnyt
meidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa (armosta
te olette pelastetut). Ja yhdessä hänen kanssaan
herättänyt meidät ja yhdessä hänen kanssaan
asettanut meidät istumaan taivaallisiin Kristuksessa
Jeesuksessa (Efesolaiskirje 2:4-6 vapaakäännös KJ).

E

fesolaiskirje 1:21 sanoo Jeesuksen Kristuksen
olevan istutettuna auktoriteetissa taivaallisiin,
ei vain yläpuolelle tai vähän yli, vaan “kauas”
korkeuksiin, ylemmäksi kaikkia herruuksia ja voimia,
jokaista hallitusta tai hallintavaltaa, ja auktoriteetteja,
joita ne edustavat. Wuest käännös sanoo, “…ylitse
ja yläpuolella jokaista hallitusta ja auktoriteettia ja
voimaa ja herruutta…” Siunattu olkoon Jumala! Ei ole
ketään toista niin kuin Jeesus! Hänellä on ylemmyys ja
hallintavalta yli kaiken.
Kaikkein kauneinta ja inspiroivinta tästä kaikesta
on meidän yhteytemme Häneen Hänen voitossa,
kunniassa ja auktoriteetissa. Muista, että me olemme
Hänen ruumiinsa jäseniä, me olemme yhdistettyinä
Häneen. Lue uudelleen avausjakeemme ja huomaa
tämä yhteys. Se paljastaa sinun tämänhetkisen sijaintisi,
Hänessä on sinun paikkasi kunniassa ja voitossa. Sinut
finnish

on herätetty yhdessä ja asetettu istumaan yhdessä
taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa.
Tämä taas tarkoittaa sinun olevan ylitse ja
yläpuolella kaikkia herruuksia ja voimia, jokaista
hallitusta tai hallintavaltaa sekä auktoriteetteja, joita
ne edustavat. Sinulla on ylemmyys ja hallintavalta yli
kaiken. Ei sen väliä minne menet tässä maailmassa, ole
aina johdossa ja tilanteen herrana. Kieltäydy olemasta
sairas. Sano “ei” kaikelle mikä satuttaa tai sitoo. Sinä
et ole tavallinen henkilö. Sinä olet ylempänä Saatanaa,
demoneja ja kaikkea heidän vaikutusvaltaansa.
Sinä olet voittaja Kristuksessa Jeesuksessa, syntynyt
hallitsemaan ja rulettamaan yli olosuhteiden. Tunnista
ja tunnusta aina sitä kuka sinä olet, mitä sinulla on,
sinun yhteyttäsi Herraan Jeesukseen Kristukseen, ja
Hänessä olevaan paikkaasi kunniassa ja voitossa.

Tunnustus

Minut on asetettu auktoriteetin
paikalle Kristuksen kanssa ylitse
ja yläpuolelle kaikkia pimeyden
maailman herruuksia, voimia
ja hallitsijoita! Elän Kristuksen
hallintavallassa, voitossa ja
kirkkaudessa. Elämäni on ilmentymä
Jumalan vanhurskaudesta
ja Hänen viisaudestaan ja
erinomaisuudestaan nyt ja aina,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 24:13-35
2 Samuelin kirja
9-11
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 6:45-56
4. Mooseksen
kirja 4

Lisäopiskelua varten:

Efesolaiskirje 2:1-6; Efesolaiskirje 1:19-21;
Kirje Kolossalaisille 3:1-2
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Todellinen Ilo Löytyy
Tarkoituksesi Täyttämisestä

Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka
Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä
vaeltaisimme (Efesolaiskirje 2:10).

Y

ksi suurimmista siunauksista, joita voit
koskaan kokea elämässäsi, on löytää Jumalan
tarkoitus sinun elämällesi ja täyttää se. Jumalalla on
tarkoitus sinun elämällesi, Hän sijoitti sinut tänne
tiettyä tarkoitusta varten. Jeesus oli maan päällä
tarkoin määriteltyä tarkoitusta varten ja Hän oli hyvin
selvillä siitä. Johannes 10:10:ssä Hän sanoi, “Varas
ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja
tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä
ja olisi yltäkylläisyys.“ Hänen koko elämässään oli
kyse jostain: pelastuksen ja elämän antamisesta kaikille
ihmisille.
Hän eli ja täytti Isän tahdon. Heprealaiskirje 10:7
viittaa siihen, missä Hän sanoi, “…Katso, olen tullut
(kuten kirjakääröön on kirjoitettu minusta) tekemään
sinun tahtosi, Jumala.” Aivan kuten Hän, myös sinä
olet syntynyt tarkoitusta varten. Sinä tulit täyttämään
Isän tahdon. Ehkäpä saatat ihmetellä, “Mutta miten voin
tietää Isän tahdon? Miten tiedän Hänen tarkoituksensa
elämääni varten?” Sinä voit rohkeasti kysyä Häneltä
ja Hän kertoo sinulle. Jos olet uudestisyntynyt, Isän
tahdon ja Hänen suunnitelmansa sinun elämällesi ei
pitäisi enää olla mysteeri sinulle. Jeesus sanoi, että
sinun on annettu oppia tuntemaan ja ymmärtämään
hengellisiä todellisuuksia (Luukas 8:10).
finnish

Opiskellessasi Jumalan Sanaa ja pysyessäsi
yhteydessä Pyhän Hengen kanssa, Jumalan tarkoitus
elämällesi tulee myös sinulle selkeämmäksi. Jumalan
tahto, luonto ja tarkoitus ovat paljastetut Hänen
Sanassaan. Hän myös johdattaa sinut jumalalliseen
tarkoitukseesi, kun kuljet Hänen kanssaan ja teet sen,
mihin Hän on sinut kutsunut.
Sinä et ole syntynyt tarkoitusta vailla. Sinä synnyit
Jumalan kunniaksi. Sinä synnyit kulkeaksesi Hänen
kanssaan ja tuodaksesi Hänelle kunniaa. Hän suunnitteli
alusta alkaen, että sinun tulisi palvella Häntä elämälläsi
ja kulkea arvollisena Hänelle, miellyttäen Häntä
kaikessa, hedelmällisenä kaikissa hyvissä teoissa.
Annetaan tämän jumalallisen näyn tuoda Hänelle
kunniaa ja ilmaista Hänen vanhurskauttaan sinun
intohimonasi, tavoitteenasi ja syynä jokapäiväiselle
elämisellesi, ja näin sinä tulet kokemaan todellisen
elämän täyttymyksen.

Rukous

Siunattu Herra, kiitos tämän
näkökyvyn myöntämisestä näihin
mysteereihin ja salaisuuksiin. Ja
kiitos myös, että täytät minut
tiedolla sinun tahtosi tuntemisen
suhteen, kaikenlaisella
hengellisellä viisaudella ja
ymmärryksellä. Henkesi
johdattamana kuljen sinun
täydellisessä tahdossasi kaiken
aikaa, tuoden sinulle kirkkautta,
kunniaa ja vanhurskautesi
ilmestystä, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Luukas 24:36-53
2 Samuelin kirja
12-14
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 7:1-13
4. Mooseksen
kirja 5

Lisäopiskelua varten:
Kolossalaiskirje 4:17; Apostolien teot 26:16-18; Efesolaiskirje 2:10 AMP
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Ole kaikki pelissä Evankeliumin
puolesta
Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut
meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut
meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa
ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut
heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille
sovituksen sanan (2. Korinttolaiskirje 5:18-19).

K

aikkein tärkeintä elämässä on elää Jeesukselle
Kristukselle ja tehdä itsensä käyttökelpoiseksi
sovituksen virkaan. Kaikki sinun elämässäsi – ajatuksesi,
ideasi ja elämässäsi oleva erinomaisuus – pitäisi
olla sielujen voittamiseen. Kieltäydy tekemästä
vähäpätöisemmistä asioista elämäsi focusta, ole
kaikki pelissä Evankeliumin puolesta. Ensimmäisessä
Korinttolaiskirjeessä 9:16 Paavali sanoi, “...minun
täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia
julista!” Hän oli kaikki pelissä evankeliumin puolesta.
Hän eli täyttääkseen Jumalan unelmaa Evankeliumin
viemisestä pakanoiden keskuuteen.
Sinä olet Kristuksen mysteerien suurlähettiläs ja
luottamusmies. Sinä olet Kristuksen armeijan sotilas
ja sinun tulee siksi pysyä sotilaallisena, tuodaksesi
Jumalan Sanan eläväksi sinun maailmassasi oleville
ihmisille, koskettaen heitä Kristuksen rakkaudella ja
paljastamalla heille Jumalan vanhurskauden. Älä tee
oloasi mukavaksi olemalla välinpitämätön ympärilläsi
finnish

olevia syntisiä kohtaan. Raamattu sanoo ettei se ole
Jumalan tahto, että kukaan joutuisi kadotukseen (2
Pietari 3:9). Hän tahtoisi heidän pelastuvan, ja Hän
luottaa sinuun heidän pelastumisensa suhteen.
Raamattu sanoo, “Sillä jokainen, joka huutaa
avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he
huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka
he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?
Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?”
(Roomalaiskirje 10:13-14). Sinä olet julistaja, Jumalan
lähettämänä niille sinun maailmassasi, jotka eivät vielä
tunne Herraa. Älä anna heidän jatkaa elämäänsä ilman
toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Ota hyöty irti
jokaisesta tilaisuudesta julistaa heille Evankeliumia.

Tunnustus

Olen ottanut vastaan
lisääntyneen määrän armoa ja
kyvykkyyttä täyttää sovituksen
virkaani omassa maailmassani
ja myös kaukaisemmilla
alueilla. Olen liekeissä sielujen
voittamisesta ja esirukoilusta.
Minun kauttani Kristuksen
kirkkauden Evankeliumi loistaa
kirkkaana ihmisten sydämiin,
tuhoten pimeyden kahleet ja
siteet, sytyttäen samalla heihin
intohimon Kristukseen ja Hänen
vanhurskauteensa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 1:1-18
2 Samuelin kirja
15-17
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 7:14-23
4. Mooseksen
kirja 6

Lisäopiskelua varten:
Matteus 28:19-20; 2 Korinttolaiskirje 3:2; Markus 16:15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Elä Sanasta Käsin
Mutta joka katsoo täydelliseen vapauden lakiin,
ja jatkaa siinä, eikä ole muistamaton kuulija,
vaan todellisen työn tekijä, hän on oleva siunattu
tekemisessään
(Jaakobin kirje 1:25 vapaakäännös KJ).

J

umalan Sanan tekeminen pitäisi olla luonnollista
sinulle Kristittynä, koska ollessasi uudestisyntynyt,
sinä olet syntynyt Sanasta (1 Pietari 1:23). Tämä
tarkoittaa sinulla olevan Sanan luonto, joka antaa
sinulle kyvyn tehdä Sana. Yksinkertaisesti Sanasta käsin
eläminen on avain erinomaiseen ja voitokkaaseen
elämään, siunaus löytyy sieltä.
Joillain Kristityillä on ongelma siinä, että he
eivät tiedä miten tehdä Sana. Joku ajattelee, että
Sanan tekeminen tarkoittaa Sanan “tottelemista”, ei;
molemmat ajatukset saattavat kuullostaa samanlaisilta,
mutta ne ovat hyvin erilaisia. Vanhassa testamentissa
heitä käskettiin tottelemaan Jumalan Sanaa. Uudessa
testamentissa me emme tottele Jumalan Sanaa, me
teemme Jumalan Sanan! Vanhassa testamentissa Sana
oli heille ulkopuolinen voima. Uudessa testamentissa
se on sisäinen voima. Sana elää meissä tänään. Me
olemme syntyneet Sanasta ja täten olemme yhtä Sanan
kanssa.
Sinun täytyy totella Sanaa vain silloin, jos sinulla
on erilainen elämä tai luonto erillään Sanasta. Jumalan
Sana on sinun elämä ja “peili periaatteen” kautta, Hän
finnish

teki sinulle mahdolliseksi elää Sanasta käsin.
Näin se toimii: Jumalan Sana on Jumalan peili.
Raamattu kertoo jokaisen, joka kuulee Sanan, mutta
ei tee sen mukaisesti, olevan kuin miehen, joka
tarkastelee itseään peilistä, mutta pois kääntyessään
heti jo unohtaa miltä hän näyti (Jaakob 1:23-24). Tämä
tarkoittaa Jumalan odottavan sinun näkevän itsesi
siten kuin Hän näkee sinut Hänen Sanassaan, ja sitten
toimivan sen mukaisesti.
Esimerkiksi, Sana sanoo sinun olevan Kristuksen
kanssaperillinen, siksi sinun ei tulisi koskaan puhua
köyhyyttä tai elää kuten sellainen, joka on vähäosainen
elämässään. Maailma kuuluu sinulle aivan yhtä
paljon kuin se kuuluu Kristukselle. Kaikki on sinun
(1 Korinttolaiskirje 3:21). Välittämättä tunteistasi tai
olosuhteistasi, vaali näitä totuuksia ja toimi niiden
mukaan. Siunaus on Sanassa toimimisessa, ei
ainoastaan sen kuulemisessa tai uskomisessa. Sanan
luova voima tulee tehokkaaksi, kun se sytytetään
uskosi-vastauksella sinun hengestäsi, aikaansaaden
muutoksen sinun elämääsi, kirkkaudesta kirkkauteen.

Rukous

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Rakas Isä, Kiitän sinua
Sanastasi, joka tekee väkevää Johannes 1:19-51
työtään ja tuottaa tuloksia 2 Samuelin kirja
18-19
minussa. Elän elämääni sinun
kunniaksesi ja pursuilen Henkesi
2 VUODEN
erinomaisuutta, hedelmällisyyttä RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
ja tuotteliaisuutta kaikissa
Markus
7:24-37
hyvissä töissä ja tuon esiin
4.
Mooseksen
vanhurskauden hedelmää,
kirja 7
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:

Jaakobin kirje 1:23-25; 2 Korinttolaiskirje 3:18; 1 Timoteukselle
4:15
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Luo Haluamasilainen Tulevaisuus
Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata;
sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää
(Galatalaiskirje 6:7).

H

erra Jeesus selostaa kylväjävertauksessa
sanomalla, “Kylväjä meni kylvämään
siementänsä…” (Luukas 8:5). Sitten yhdennessätoista
jakeessa Hän selittää kylvetyn siemenen olevan
Jumalan Sana, tehden meille näin tiettäväksi sanojen
olevan siemeniä, ja että se mitä sinä kylvät, on sitä mitä
sinä myös niität. Jos kylvät oikeita sanoja sinun elämääsi
ja tulevaisuuteesi, ne tuottavat oikean sadonkorjuun.
Sinun sanasi ovat tärkeitä. Ohjaa elämäsi Jumalan
sinulle antamaan suuntaan valitsemalla oikeat sanat.
Jeesus sanoi, että se minkä sanot, se tapahtuu sinulle
(Markus 11:23). Et voi jatkaa negatiivisia puheitasi ja
odottaa eläväsi erinomaista elämää. Sananlaskut 15:4
sanoo, “Terve kieli on elämän puu, mutta kieroutunut
kieli haavoittaa hengen.” Terve kieli on se, joka puhuu
elämää, terveyttä, parantumista, vanhurskautta ja
hyvinvointia.
Kieroutuneisuus tarkoittaa toisin sanottuna
vääristymää; se on epäjohdonmukainen ja ristiriitainen
sanojen valinta, joka vääristää ja tuhoaa ihmisen
hengen! Monet tietämättään runtelevat henkensä
puhuessaan epäjohdonmukaisia sanoja Evankeliumista
finnish

pois poiketen. Siksi sinun tulee jatkuvasti puhua
oikein. Puhu siunattua Jumalan Sanaa ja pidä itsesi
ylivertaisessa elämässä.
Sinun elämäsi kulkee sinun sanojesi suuntaan.
Mikäli sanasi ovat erinomaisia, sinun elämäsi
tulee myös olemaan erinomainen. Elämäsi tänä
päivänä ei ole vahinko. Se on tulos kaikista sinun
puhumistasi sanoista, positiivisista ja negatiivisista. Luo
haluamasilainen tulevaisuus! Puhu ainoastaan sanoja,
jotka ovat yhdenmukaisia loistokkaan elämän kanssa
vanhurskaudessa, rauhassa, terveydessä, vauraudessa
ja ilossa, jotka Jumala on tehnyt sinun saatavillesi
Kristuksessa Jeesuksessa.

Tunnustus

Minulla on niin kaunis ja
ylivertainen elämä Kristuksessa.
Minä olen osoitus Jumalan
kunniasta, armosta, viisaudesta
ja vanhurskaudesta. Jumalan
Sana on saanut aikaan elämää
minussa. Olen todistus Hänen
armostaan ja rakkaudestaan!
Kuljen aina voitossa ja elän
voitonriemuisesti Hänen
Nimensä kunniaksi. Siunattu
olkoon Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 2:1-25
2 Samuelin kirja
20-21
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 8:1-9
4. Mooseksen
kirja 8

Lisäopiskelua varten:
Sananlaskut 18:21; Jaakobin kirje 3:2; Kolossalaiskirje 4:6
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Tietoisuus Kristuksesta Sinussa
Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, mikä on se
kirkkauden rikkaus tästä mysteeristä pakanoiden
keskuudessa: Kristus teissä, kirkkauden toivo
(Kolossalaiskirje 1:27 vapaakäännös KJ).

K

olossalaiskirje 1, Apostoli Paavali puhui
suoraan selittäessään sitä miten Evankeliumi
kuuluu pakanoillekin. Haluan sinun ymmärtävän
kahdennenkymmenennen-seitsemännen jakeen
rakenteen: “…tästä mysteeristä pakanoiden
keskuudessa: Kristus teissä, kirkkauden toivo.”
“Mysteeri” tuo mieleen esoteerisen
kommunikaation tai kielen: jotain paljastettuna, mutta
vain harvoille ja valituille. Tämä mysteeri on Raamatun
mukaan, “Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Mitä tämä
totuus tarkoittaa? Ensinnäkin se tarkoittaa paljastettua
kirkkautta, realisoitunutta kirkkautta, sinun elämässäsi
julki tullutta kirkkautta! Moitteet ovat poissa, sinulla on
nyt kunnian ja erinomaisuuden elämä.
Toivoisin kaikkien Kristuksen ruumiissa ymmärtävän
tämän! Esimerkiksi, kun Kristus manifestoituu syntisen
elämässä, synnin valta murtuu ja vanhurskaus valtaa
alaa. Kun Hän manifestoituu ihmisen elämässä, joka
on ollut sidottuna, kahleet murtuvat ja vapautuminen
koittaa. Kun Hän manifestoituu sinun elämässäsi, kaikki
mikä on pimeydestä, tulee ajetuksi pois.
finnish

Tämä tuo mieleeni Pietarin kohtaamisen Aineaksen
kanssa, joka oli ollut halvaantuneena ja vuoteenomana
8 vuoden ajan, vaikka olikin Kristitty. Pietarin ei
tarvinnut rukoilla hänen puolestaan, hän sanoi
ainoastaan, “Aineas, Kristus parantaa sinut: nouse ylös!”
Välittömästi tämä mies hyppäsi ylös sairasvuoteeltaan
(Ap.t 9:33-34). Jos sinulla on sairautta tänään kehossasi,
se mitä tarvitset on Kristuksen manifestoituminen
fyysiseen kehoosi. Tietoisuus Kristuksen elämästä
sinussa tekee sinusta voittamattoman ja iankaikkisesti
menestyksekkään.
Ollessasi uudestisyntynyt, sinussa oleva elämä on
Kristuksen yliluonnollinen elämä. Kristus on asuttanut
sinut täysin! Sinusta on tullut Hänen elävä päämajansa.
Hän katsoo sinun silmiesi kautta ja astelee sinun
jaloillasi, koska sinusta on tullut Hänen astiansa, Hänen
ruumiinsa.

Tunnustus

Kristus elää minussa. Hän on
vanhurskauteni, kunniani ja
kauneuteni. Hänen elämänsä
ja luontonsa minussa tekee
minusta voittamattoman ja
menestyksekkään! Olen terve,
vahva, erinomainen ja elämää
pursuileva! Tuon julki Kristuksen
luonteen minun maailmaani,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 3:1-21
2 Samuelin kirja
22
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 8:10-21
4. Mooseksen
kirja 9

Lisäopiskelua varten:
Johannes 14:23; Kolossalaiskirje 2:9-10
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Laita Voima Työskentelemään
Mutta hänelle, joka voi tehdä monin verroin
enemmän kuin kaikki, mitä me osaamme anoa tai
ajatella, sen voiman mukaisesti, joka tekee meissä
työtään (Efesolaiskirje 3:20 vapaakäännös KJ).

J

umala voi tehdä monin verroin enemmän
kuin kaikki, mitä me pystymme pyytämään tai
kuvittelemaan. Mutta Hän ei tee sitä Hänen taivaassa
olevan voimansa mukaisesti, vaan Hänen meissä
työskentelevän voimansa mukaisesti. Tämä tarkoittaa,
että sinun täytyy saada tämä voima aktiiviseksi ja
tekemään työtään kaiken aikaa. Apostolien teot 1,
juuri ennen Mestarin ylösnousemusta, Hän sanoi
opetuslapsilleen, “Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin
te saatte voiman” (Ap.t 1:8). Ensimmäinen asia on
siis vastaanottaa voima, seuraava asia on laittaa se
työskentelemään.
Paavali sanoi Timoteukselle 2. kirje Timoteukselle
1:6, “…viritä palavaksi Jumalan armolahja, joka
sinussa on…” Hän viittasi Pyhän Hengen voimaan, joka
voi olla lepotilassa hengessäsi ellei sitä aktivoida. Yksi
tapa aktivoida tämä voima on kielillä rukoilu. Toinen
tapa on Sanan meditoimisen kautta. Rukoillessasi
usein kielillä ja ottaessasi tietoisesti aikaa Sanan
meditoimiselle, sinun henkesi tulee aina olemaan
hehkuva.
finnish

Ymmärrä se, ettei Kristittyä ole tarkoitettu
anelemaan, “Oi Jumala, pliis tee tämä tai pliis tekisitkö
näin minulle”, ei! Kristitty on varustettu dynaamisella
kyvykkyydellä muutoksien aikaansaamiseksi. Hänen
tulee hallita elämässä Jeesuksen Kristuksen kautta
(Roomalaiskirje 5:17).
Vaikka Jumalalla onkin kaikki valta ja kyvykkyys,
Hän ei tule liikkumaan sinun puolestasi tai tule
sinun tilanteeseesi tekemään asioita Hänen oman
harkintansa mukaisesti. Mutta eikö Jumala ole
kaikkivaltias? Saatat ehkä kysyä. Kyllä, Hän on, ja
Hänen suvereenisuudessaan Hän on valinnut antaa
Hänen voimansa työskennellä sinussa. Sinulla on
oma roolisi ihmeellisyyden ja yliluonnollisuuden
operaatioissa sinun omassa elämässäsi. Laita voima
sinussa työskentelemään ja pane se kantamaan kaikkea
tai mitä tahansa elämäsi osa-aluetta.

Rukous

Rakas Isä, kiitos Henkesi
yliluonnollisesta voimasta,
joka on täydessä toiminnassa
minussa. Voin tehdä kaiken
minussa vaikuttavan Kristuksen
kyvykkyyden kautta. Olen riittoisa
Kristuksen riittoisuudessa, täynnä
Jumalan armoa ja viisautta,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
3:22-36
2 Samuelin kirja
23-24

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 8:22-33
4. Mooseksen
kirja 10

Lisäopiskelua varten:
Apostolien teot 1:8; Kolossalaiskirje 1:29; Miika 3:8
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Sanan Kasvua ja
Moninkertaistumista
Jumalan sana levisi leviämistään...
(Ap.t 6:7).

J

os tutkit tätä Kirjoitusten kohtaa yläpuolella
oikeassa asiayhteydessä, tulet huomaamaan,
että Sana ei levinnyt ilman opetuslapsia. Tuohon
aikaan kaikki mitä heillä oli, oli puhuttu Sana. Heillä ei
ollut uuden testamentin kirjeitä tai kirjoitettua Sanaa
Jeesuksesta. He menivät kaikkialle saarnaten sitä, mitä
he olivat kuulleet ja nähneet. Joten Sana kasvoi ja levisi,
koska he levittäytyivät. Sana meni eteenpäin heissä ja
jokainen, joka yritti vainota heitä, vainosi Sanaa. Juuri
näin Jeesus sanoikin taivaasta, kun Saul Tarsolainen oli
vainoamassa Seurakuntaa (Ap.t.9:4,5).
Apostolien teot 12:24 (vapaakäännös KJ), paranee
vain entisestään, “Mutta Jumalan sana kasvoi ja
moninkertaistui.” Aikaisemmin luimme, että Jumalan
Sana levisi, mutta se ei riitä. Sen täytyy myös kasvaa
ja moninkertaistua. Kuvitteleppa Pastorina, että sinun
seurakuntasi laajenee ja sitten Herra sanoo sinulle,
“Sinun täytyy siirtyä seuraavalle tasolle; sinun täytyy
kasvaa.” Miten se tulee tapahtumaan? Se tapahtuu
Sanalla: “Ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset
sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta
kasvaisitte” (1.Pietari 2:2). 2.Pietari 3:18 sanoo myös,
“Ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa….”
On olemassa ihmisiä, jotka tulevat seurakuntaan,
finnish

koska he rakastavat siellä soitettavaa musiikkia.
Tämä on ihan kiva. Mutta niin kauan kuin Jumalan
Sana ei ole focuksen keskipisteessä, sen suhteen
mitä kaikki seurakunnassa haluavat ja odottavat
saavansa, ei tule olemaan kasvua. Herra Jeesus
sanoi, että se jota ruokitaan Hänen Sanallaan on kuin
talo, joka on rakennettu kalliolle. Tulvan ja myrskyn
tullessa riehumaan sitä vastaan, se pysyy pystyssä ja
perustuksellaan.
Rakenna elämäsi Sanalla ja tulet olemaan
horjumaton. Tulet kasvamaan, edistymään ja
moninkertaistumaan. Kun moninkertaistut, sinä
lisäät lisää kasvua. Raamattu sanoo, “Näin Herran
sana voimallisesti kasvoi ja vallitsi” (Ap.t 19:20).
Tällä tasolla et ainoastaan moninkertaistu, vaan sinä
vallitset. Sinä et enää rukoile haasteita vastaan, ne
murenevat edessäsi. Sinulla ei ole pelkoa vainoista tai
kriiseistä. Jumalan Sana on tehnyt sinusta enemmän
kuin valloittajan.

Tunnustus

Jumalan Sana on elossa minussa.
Minä kehityn ja hyödyn kaikilla
elämäni osa-alueilla Sanasta.
Kukoistan kuin palmupuu,
rehevänä ja mehevänä kuin
hyvin kasteltu puutarha. Olen
hedelmällinen ja tuottelias,
kantaen vanhurskauden
hedelmiä, miellyttäen Isää
kaikissa asioissa. Siunattu olkoon
Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 4:1-26
1 Kuningasten
kirja 1
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 8:34-9:1
4. Mooseksen
kirja 11

Lisäopiskelua varten:
1 Pietari 1:23; Kolossalaiskirje 3:16; Psalmit 92:12-13
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Löydä Jeesus
Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja
ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus
(1 Timoteus 2:5).

I

hminen ei tunne todellisuutta ennen kuin hän
löytää Jeesuksen, elävän Jumalan Pojan. Mutta
kuka Jeesus on tarkalleen ottaen, tämä Galilean
mies?
Ensinnäkin, Hän on lihaksi tullut Sana. Tämä on
ihmeellinen totuus. Mietippä sitä: Sinun sanasi ovat
ilmaisu siitä, kuka sinä olet. Ne ovat ilmaisua sinun
näkemyksistäsi, mielipiteistäsi, ajatuksistasi, tahdostasi
ja tunteistasi. Johannes 1:14 kertoo meille, että Jumalan
Sana personoitui ja sen tuloksena tuli mies, Jeesus. “Ja
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme….”
Hän on Jumalan ajatusten, tahdon ja tunteiden
ilmaisu. Hänen naurunsa oli Jumala nauramassa. Hänen
hymynsä oli Jumala hymyilemässä. Kun Hän ojensi
Hänen kätensä, Jumala ojensi kätensä. Kun Hän rakasti,
se oli Jumalan rakkauden ilmentymä. Kaikki mitä Hän
teki oli Jumalan ilmentymää.
Toisaalta, Hän on ilmentymä Jumalan persoonasta.
Tämä tarkoittaa, että Hän on Jumalan luonne ja
olemus. Raamattu kertoo meille jotain kaunista
Hänestä Heprealaiskirje 1:3:ssa, “ja joka, ollen hänen
kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa tarkka
kuva….” Hän on täydellinen henkilöitymä Jumalan
käsitteellisestä idealismista. Maailmassa termi “Jumala”
finnish

ei tuo julki persoonaa, ainoastaan ideaa. Jumala ei
käy järkeen ihmisten mielessä, koska he eivät voi
löytää tai määritellä Häntä. Raamattu joka tapauksessa
esittää Jeesuksen Jumalan täydellisenä henkilöitymänä,
näkymättömän Jumalan kuvana.
Kolmanneksi, Jeesus Kristus on Isän kirkkaus. Hän
on Isän kirkkauden kirkkain loiste. Mitä se tarkoittaa?
Kuvittele hehkulampussa oleva hehkulanka. Kun sähkö
virtaa sen lävitse, se hehkuu. Hehkulanka on niin kuin
Isä. Hän on voima, mutta kirkkain loiste on Jeesus. Hän
on se säteily tai valo, joka tulee Isän luota.
Maailma ei pysty ymmärtämään, miten me
voimme olla niin palavia yhden miehen, Jeesuksen
suhteen. Niin kaun kunnes tulet tuntemaan Jeesuksen,
Jumala tulee pysymään ainoastaan ideana sinulle.
Sinun etsintäsi kuitenkin loppuu siinä kohtaa, kun
kohtaat tämän mahtavan, kirkkaan, Herran yli taivaan
ja maan. Tämän takia kehoitamme ihmisiä, “Löydä
Jeesus!” Löytäessäsi Hänet, sinä löydät todellisuuden,
sinä löydät elämän.

Tunnustus

Niin kuin Jeesus on, niin olen myös
minä. Olen yhtä Hänen kanssaan!
Hänessä minä elän ja liikun ja
Hänessä on koko olemukseni.
Minussa on Hänen vanhurskaus,
elämä ja luonto. Olen säteily
Hänen kirkkaudestaan ja Hänen
persoonansa tarkasta kuvasta.
Siksi ajattelen, toimin ja elän
Hänen täydellisenä edustajanaan.
Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 4:27-54
1 Kuningasten
kirja 2-3
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 9:2-13
4. Mooseksen
kirja 12

Lisäopiskelua varten:
Kolossalaiskirje 1:15-19; Heprealaiskirje 1:1-4
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Voittajien Kieli
Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin
kirjoitettu on: Minä uskon, sentähden minä puhun,
niin mekin uskomme, ja sentähden me myös
puhumme (2 Korinttolaiskirje 4:13).

1

Johannes 5:4 sanoo, “sillä kaikki, mikä on
syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja
tämä on se voitto, joka on maailman voittanut,
meidän uskomme.” Kristittyinä me olemme
voitokkaita Kristuksessa Jeesuksessa ja me säilytämme
voittomme puhumalla uskon-täyteisiä sanoja. Me
puhumme voittajien kieltä. Me puhumme ainoastaan
vanhurskautta, menestystä ja erinomaisuutta. Apostoli
Paavali kutsuu meidän kieltämme “Jumalan viisaudeksi”:
“Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten
seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta...
Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta…” (1
Korinttolaiskirje 2:6-7).
Älä ole koskaan mukana siinä porukassa, joka
valittaa ja ruikuttaa maailman talouden heikkenevästä
tilasta tai maailman synkkyydestä, sen sijaan puhu
Jumalan viisautta! Vakuuta sitä mitä Jeesus sanoi
sinusta: “Te olette maailman valo….” (Matteus 5:14).
Julista ideoiden, ratkaisujen, ilon, täyttymyksen ja
elämäntarkoituksen virtaavan sinun kauttasi; sinä
saat asiat tapahtumaan; sinä opetat maailmalle miten
elää.
Kun joku sanoo, “Yritysten toiminta on pahassa
lamassa nykyään,” sano sinä, “Ei, bisnekset kukoistaa.
finnish

Nythän menee paremmin kuin koskaan aikaisemmin!”
Jobin kirja 22:29 (vapaakäännös KJ) sanoo, “Kun
ihmisiä painetaan alaspäin, sinun tulee sanoa,
Nouskaa ylös….” Näin puhuvat voittajat, he vastaavat
olosuhteisiin ja tilanteisiin Sanalla. He sanovat mitä
Jumala on sanonut. Heprealaiskirje 13:5-6 sanoo, “…
hän itse on sanonut…niin että me turvallisin mielin
voimme sanoa….”
Mikäli olet vaikkapa kärsinyt sairauden oireista,
älä anna ääntäsi oireille, vaan julista parantumista
ja terveyttä. Jos tunnet olosi heikoksi, julista olevasi
vahvistettu ja elävöitetty Pyhän Hengen voiman
kautta sisäisestä ihmisestäsi käsin. Vakuuta Jumalan
elämän olevan ylivoimainen sinussa ja siksi se tuhoaa
ja karkottaa jokaisen sairauden, taudin ja kivun pois
sinun kehostasi.
Jatka Kristuksessa olevan voitokkaan ja vanhurskaan
elämäsi tunnustamista! Hallitse ja vallitse yli kaikkien
ympäröivien olosuhteiden suussasi olevalla uskon
Sanalla.

Tunnustus

Julistan olevani voitonriemuinen,
voitokas, varakas ja menestyvä
kaikessa. Elän elämääni
Jumalan kunniaksi ja Hänen
vanhurskautensa ilmenee
minussa ja minun kauttani. Olen
kuin virtojen äärelle istutettu
puu; hedelmällinen, tuottoisa
ja rehevä. Kiitos kallisarvoinen
Isäni, että olet tehnyt elämästäni
niin kaunista!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 5:1-30
1 Kuningasten
kirja 4-6
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 9:14-29
4. Mooseksen kirja
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Sananlaskut 18:21; Markus 11:22-23
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Ylennettynä Hänen luokkaansa
Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen
kanssaan (1 Korinttolaiskirje 6:17).

1

Korinttolaiskirje 1:9 sanoo Jumalan kutsuneen
meidät Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen
yhteyteen (ykseyteen). Tämä on suurempaa mitä
luonnollinen mieli voi käsittää ja siksi jotkut Kristityt
eivät ymmärrä tätä. Ollessasi kutsuttuna Jeesuksen
Kristuksen yhteyteen, sinut on ylennetty Hänen
luokkaansa. Sinä olet kumppanuudessa Hänen kanssa
ja otat osaa Hänen intresseihinsä. Hänessä sinä elät,
liikut ja Hänessä on koko olemuksesi (Ap.t 17:38).
Sinä et ole mikään tavanomainen henkilö, koska
sinä olet universumin Hallitsijan kanssaperillinen
(Roomalaiskirje 8:17). Sinä olet Hänen ruumiinsa
jäsen, Hänen lihaansa ja Hänen luutaan (Efesolaiskirje
5:30), tarkoittaen ettet voi mennä minnekään tai tehdä
mitään ilman Häntä. Hän on sinussa ja sinun kanssasi
aina, taaten sinulle menestyksen elämässäsi. Ei ihme,
että Hän sanoi, jos olet erossa Hänestä, et voi tehdä
mitään: “Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka
pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon
hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä“
(Johannes 15:5).
Pietari kuvailee meidän veljellistä liittoamme Hänen
kanssaan kauniisti, hän kutsuu meitä “Osanottajiksi
finnish

jumalalliseen luontoon”, seuralaisiksi Jumalankaltaisuudessa (2 Pietari 1:4). Tämä tarkoittaa meidän
olevan Jumalan luokkaa. Meillä on sama elämä, luonto
ja luonteenlaatu Hänen kanssaan. Nyt voimme ajatella
niin kuin Hän ajattelee, koska meillä on sama mieli
Hänen kanssaan (1.Korinttolaiskirje 2:16). Me voimme
ilmaista ja manifestoida Hänen kirkkauttaan ja Hänen
vanhurskauttaan, koska olemme ruumiillistuma Hänen
vanhurskaudestaan, ollessamme Hänen kirkkautensa
säteily.
Tätä on kristillisyys! Sitä, että Jumala tuo ihmisen
Hänen omaan luokkaansa! Me olemme Siionin
supertähtiä. Me olemme ylempiarvoisia Saatanan
suhteen ja meillä on hallintavalta yli pimeyden voimien!
Halleluja!

Rukous

Rakas Isä, kiitos tästä ykseydestä
kanssasi ja tästä yhteydestä, jota
saan nauttia minussa asuvan
Pyhän Hengen kanssa. Sinun
jumalallinen läsnäolosi minussa
tekee minusta enemmäin kuin
vain ihmisen. Olen osanottaja
Jumalan–kaltaisuuteen. Elän
voitokkaasti tämän maailman
vaikutusten yläpuolella, kulkien
herruudessa yli Saatanan ja
pimeyden voimien, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 5:31-47
1 Kuningasten
kirja 7-8
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 9:30-37
4. Mooseksen
kirja 14
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Kirkasta Jumalaa Ruumiissasi
Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän
Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka
te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne
omat? (1 Korinttolaiskirje 6:19).

S

inun ruumiisi on Pyhän Hengen temppeli, se
on Jumalan koti. 1 Korinttolaiskirje 6:20 sanoo,
“Sillä te olette kalliilla hinnalla ostetut. Kirkastakaa
siis Jumalaa ruumiissanne ja hengessänne, jotka
kuuluvat Jumalalle.” Sinun tulee kirkastaa Jumalaa niin
ruumiissasi kuin myös hengessäsi. Tämä tarkoittaa, että
et voi antaa ruumiistasi synnin, Saatanan, sairauden ja
tautien tuhottavaksi. Sinun täytyy sanoa, “Ei” viholliselle,
syövälle, astmalle, leukemialle ja kaikenlaisille
sairauksille ja tartunnoille! Julista, “Yksikään vihollisen
laiton toimi ei voi toteutua ruumiissani, koska Pyhä
Henki elää minussa.”
Sinun tulee ymmärtää, että sinun ruumiisi on
Jumalan talo, on sinun vastuullasi pitää terveys
kukoistamassa ruumiissasi. Sinulla on oikeus päättää
mitä sinun kehollesi tapahtuu. Roomalaiskirje 8:13
sanoo, “Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän
kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin
teot, niin saatte elää.” Tämä tarkoittaa, että sinun
täytyy tappaa tai kieltää kaikki tihutyöt tai väärät
toimet ruumiistasi pois. Paavali kirjoittaa Korinton
Seurakunnalle, että me jokainen teemme kerran tilin
Herralle kaikesta siitä, mitä olemme sallineet fyysiselle
ruumiillemme tapahtuvan (2 Korinttolaiskirje 5:10).
finnish

Ei sillä ole väliä miten paljon Saatana on hyökännyt
ja yrittänyt tuhota sinun kehoasi. Ehkäpä et kykene
kävelemään, nyt on aika ottaa ohjat! Komenna voimaa
raajoihisi Jeesuksen Nimessä. Julista olevasi vahva,
terve ja hyväkuntoinen. Vakuuta tarmokkaasti, että
riippumatta ruumiissasi olevista ongelmista, suurempi
on Hän, joka on sinussa, kuin se, joka on maailmassa.
Hengessäsi oleva Jumalan kirkkaus vaikuttaa sinun
fyysiseen ruumiiseesi siten, että vapaudut kaikesta
kivusta ja tartunnoista. Kieltäydy majoittamasta
ongelmia ruumiissasi. Vaadi eheytystä Jeesuksen
Nimessä ja tulet näkemään muutoksen.
Jeesus sanoi “…Kaiken minkä te sidotte maan
päällä, on oleva sidottu taivaassa…” (Matteus
18:18 AMP). Sana “sitoa” tarkoittaa myös “kieltää”
tai “estää.” Joten kaikki minkä sinä kiellät tai estät
ruumiissasi, on myös kielletty tai evätty taivaassa. Puhu
terveyttä ja elämää ruumiillesi ja anna myös itsellesi
riittävästi lepoa tarpeen vaatiesssa. Sinun ruumiisi on
tehty kauneuteen ja kirkkauteen. Sen tähden kirkasta
Jumalaa ruumiillasi.

Rukous

Rakas Isä, kiitos sinulle siitä, että
näytät minulle oman vastuuni, mitä
tulee tähän fyysiseen ruumiiseeni.
Vastustan kiivaasti sairautta, tauteja
ja heikkoutta. Olen elinvoimainen,
vahvistettu ja energisoitu tässä
fyysisessä kehossani, minussa
elävän Henkesi kautta. Elän
elämääni korkeammissa sfääreissä,
joissa hallitsen vanhurskaudessa
Kristuksen Jeesuksen kautta.
Siunattu olkoon Jumala!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 6:1-24
1 Kuningasten
kirja 9
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 9:38-50
4. Mooseksen
kirja 15

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 12:1; 1 Korinttolaiskirje 3:16-17; Roomalaiskirje 8:10
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kaikessa Voitokas
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille
voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta (1 Korinttolaiskirje 15:57).

M

onien ollessa erityisen vaikuttuneita
ainoastaan pahuudesta, ilkeydestä, vaaroista,
tuhosta ja pimeydestä, jotka ovat valloillaan tämän
päivän maailmassa, osa meistä puolestaan nauttii
voitokasta elämää Kristuksessa. Me juhlimme Herramme
hyvyyttä, halliten ja rulettaen yli olosuhteiden. Tätä on
Kristillisyys, se on kutsu voitokkaaseen elämään.
2 Korinttolaiskirje 2:14 paljastaa Jumalan haluavan
sinun elävän voitokkaasti joka päivä ja joka tilanteessa:
“Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä
voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka
paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!” Sinä
olet syntynyt voittajaksi. Menestys on sinun hengessäsi,
hyväksy tämä totuus. Kieltäydy antamasta minkään tai
kenenkään saada aikaan turhautumista sinussa. Herra
Jeesus on antanut sinulle voiton ylitse rajoitteiden,
kamppailujen ja paineiden elämässä. Hän sanoo
Johannes 16:33, “…Maailmassa teillä on ahdistus;
mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut
maailman.” Sillä ei ole väliä mitä käyt parhaillaan läpi
tai missä tilanteessa saatat olla juuri nyt, sinun voittosi
on varmistettu.
finnish

1 Johannes 4:4 julistaa, “Lapsukaiset, te olette
Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka
teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.”
Tämä antaa syyn hurraa huutoon! Sinun täytyy
säilyttää voiton paikkasi Saatanan, maailman ja elämän
olosuhteiden yläpuolella, pitämällä katseesi Sanassa.
Jopa silloin, kun kuljet läpi erilaisista testeistä, Hän
sanoo, “Pitäkää pelkkänä ilona” (Jaakobin kirje 1:2),
koska voittosi on väistämätön. Paavali sanoi, “Sillä
tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa
meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden,
ylenpalttisesti” (2 Korinttolaiskirje 4:17). Näetkö
jo sen? Sinä voit ainoastaan voittaa! Jatka kulkuasi
voitossa, erinomaisuudessa, vanhurskaudessa ja
siunauksissa, sillä ne ovat sinun syntymäoikeutesi
Kristuksessa Jeesuksessa, riippumatta vainoista tai
elämän kriiseistä.

Tunnustus

Kiitos kuuluu Jumalalle, joka
1 VUODEN
antaa minulle voiton kaikessa RAAMATUNLUKUmeidän Herramme Jeesuksen
SUUNNITELMA
Kristuksen kautta! Minä hallitsen Johannes 6:25-59
ja ruletan yli olosuhteiden.
1 Kuningasten
Menestys on hengessäni.
kirja 10-11
Kävelen erinomaisuudessa,
2 VUODEN
vanhurskaudessa ja menestyksessä. RAAMATUNLUKUKristus on minussa, siksi kaikki
SUUNNITELMA
tämä kirkkaus, kunnia ja kauneus Markus 10:1-12
on elämässäni! Halleluja.
4. Mooseksen
kirja 16

Lisäopiskelua varten:
Roomalaiskirje 8:33-37; 1 Johannes 4:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Pääsy Suurempaan Viisauteen
Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa
Jeesuksessa, jonka Jumala on tehnyt meille
viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja
lunastukseksi,
(1 Korinttolaiskirje 1:30 vapaakäännös KJ).

H

uomaa, ettei yllä olevassa jakeessa sanota,
“…Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala
on tehnyt meille Herraksi ja Pelastajaksi….” Kyllä, Hän
on meidän Herramme ja Pelastajamme, mutta siinä
onkin melkein kaikki mitä monet Kristityt tietävät
Hänestä. Hän on kuitenkin myös meidän viisautemme,
meidän vanhurskautemme, meidän pyhityksemme
ja meidän lunastuksemme. Mutta tämän päiväisessä
opiskelussamme keskitymme Häneen erityisesti
meidän viisautenamme. Kristus on sinun viisautesi.
Tiedätkö mitä se tarkoittaa?
Me kaikki juhlimme ja ihailemme Salomonia,
koska hän oli viisain koskaan elänyt mies, mutta Kristus
on viisauden ruumiillistuma Itsessään, ja Kristus elää
sinussa. Tämä jättää Salomonin täysin varjoonsa. Sinä
et toimi enää ihmis-viisaudesta käsin, sinulla on pääsy
suurempaan viisauteen. Sinulla on tarkka käsitys
todellisuudesta. Sinulla on ymmärrys elämän syvimpiin
asioihin ja kyky päätellä ja toimia oikein. Tämä on
Kristuksen viisaus, joka operoi sinussa: ohjaava voima
tai sisäinen toimintakyky, joka johtaa sinua ja aikaansaa
finnish

sinussa oikeiden päätöksien tekemistä.
Sinä olet kaikinpuolin erinomainen, koska Kristus
on sinun viisautesi. Hän saa sinut ajattelemaan sitä,
mitä sinun tulee ajatella. Hän saa sinut sanomaan, mitä
sinun tulee sanoa ja tekemään sen, mitä sinun tulee
tehdä milloinkin, Jumalan tavoilla Jumalan tarkoituksia
varten. Tämä on tehty sinun saatavillesi Kristuksessa
Jeesuksessa. Sinulla on epätavallinen käsityskyvyn
laajuus, ylivertainen psyykkinen ja yliluonnollinen
viisaus loistaa kaikessa mitä teet: työssäsi, bisneksissä,
opinnoissa, finansseissa ja palvelutyössä, jne.
Miten voisit koskaan epäonnistua, kun kerran
Kristus, johon on kätketty kaikki viisauden ja tiedon
aarteet, asuu sinussa? Miten voisit koskaan olla
hämmennyksen vallassa? Ei ole olemassa mitään,
mikä menee yli sinun käsityskykysi! Sinä voit
tietää mitä tahansa: sinulla on terävä näkökulma ja
havainnointikyky asioihin, joita toiset pitävät hankalina
saada aukenemaan, koska sinun sisälläsi on kätkettynä
kaikki viisauden ja tiedon aarteet.

Rukous

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Rakas Isä, kiitos siitä, että minä olen
Kristuksessa, jossa on piilotettuna Johannes 6:60-71
kaikki viisauden ja tiedon aarteet. 1 Kuningasten
kirja 12-14
Siksi olen innovatiivinen, luova,
kekseliäs ja nerokas. Toimin
2 VUODEN
aina yliluonnollisen laajassa RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
käsityskyvyssä, ajatellen
Markus 10:13-22
ainoastaan erinomaisia ajatuksia,
4. Mooseksen
Jeesuksen Nimessä. Aamen.
kirja 17

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 1:17; 1 Korinttolaiskirje 2:6-7
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kristinusko On Todellista Elämää
Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja
tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja
olisi yltäkylläisyys (Johannes 10:10).

S

anoessamme, että Kristinusko ei ole uskonto,
on niitä jotka ihmettelevät, “Mikä siinä
sitten on niin erilaista?” Ero on aivan valtava. Vaikka
Kristillisyydessäkin on uskonnollisuutta, Kristinusko
itsessään on todellinen elämä. Uskonnossa on kyse
ihmisen omasta uskomuksesta, jonka hän olettaa
olevan jotain jumalallista olemista tai jonkinasteista
hengellisyyttä tai hengellistä tietoisuutta, jolle hän
pyhittää itsensä. Toisin sanottuna, se on ihmisen omaa
tutkimusmatkailua sen suhteen mikä on hengellisesti
vielä tuntematonta hänelle. Uskonnossa ihminen yrittää
selvittää Jumalan olemassaoloa. Sitten hän toivoo
miellyttävänsä sitä “hengellistä olentoa”, mitä hyvänsä
hän sitten tekeekään, kuka ikinä “se” onkaan, ja hän
toivoo saavansa jotain apua tai tunnustusta häneltä.
Toinen osa uskontoa on se, kun ihminen tajuaa
olevansa enemmän kuin fyysinen kehonsa. Hän alkaa
aavistaa olevansa mahdollisesti hengellinen olento
ja ottaa tarkoituksekseen löytää tästä lisää. Näin hän
alkaa puuhastella ideoissaan ja aktiviteeteissaan, jotka
saattavatkin antaa hänelle jonkinlaista hengellistä
tietoisuutta. Kaikki tämä on uskontoa, mutta ei
edelleenkään edes “Kristillistä uskontoa.” Muista, että
sanoimme Kristinuskossa olevan uskonnon, vaikkakaan
Kristinusko itsessään ei ole uskonto.
finnish

Raamattu kertoo meille uskonnosta Kristinuskossa:
“Puhdas uskonto ja tahratonta Jumalan ja Isän
silmissä on, vierailla orpojen ja leskien luona
heidän ahdistuksissaan ja varjella itsensä niin, ettei
maailma saastuta” (Jaakobin kirje 1:27 vapaakäännös
KJ). Mutta tämä ei pelasta sinua. Kristittyinä olemme
ohjeistetut auttamaan avuntarpeessa olevia, mutta se
on vain yksi osa siitä mitä Kristityt tekevät. Voisimme
kutsua tätä Kristinuskon uskonnolliseksi osaksi, mutta
Kristinusko pohjimmaiselta olemukseltaan on, Jumala
työssään ihmisessä, jumaluus elossa ihmisyydessä. Se
on ilmenemistä tai hengellistä ilmestystä Jeesuksen
Kristuksen sanomasta ihmisissä. Se on elävä suhde,
yhteyttä ja yhdessäoloa elävän Jumalan kanssa.
Kristinuskossa Jeesuksen Kristuksen jumalallinen
elämä on välitetty uskovaiselle. Joten silloin kun
otit vastaan Kristuksen sydämeesi, se oli todellinen
kokemus. Jotain todella tapahtui: Kristus otti Hänen
paikkansa sinussa. Se ei ole olettamista, spekulointia,
arvailua tai teoriaa; se on todellista. Sinä vastaanotit
Jumalan sykkivän elämän ja luonnon henkeesi. Siunattu
olkoon Jumala!

Rukous

Siunattu Isä, kiitän sinua
ylösnousseen Kristuksen
elämästä minussa. Olen ikuisesti
kiitollinen, että olet tehnyt
sydämestäni sinun kotisi. Kävelen
ylivertaisen elämäni valossa
Kristuksessa, tihkuen jumalallista
erinomaisuutta, tuoden julki
voimaa, vanhurskautta ja
hallintavaltaa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 7:1-24
1 Kuningasten
kirja 15-17
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 10:23-31
4. Mooseksen
kirja 18

Lisäopiskelua varten:
Johannes 17:3; 1 Johannes 5:11-12
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Puhuttu… Kirjoitettu… Ja
Lihaksi tullut Sana
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme…
(Johannes 1:14).

J

umalan Sana tuli ensimmäisenä ihmisille
“Puhuttuna Sanana.” Raamattu näyttää Hänen
puhuneen suoraan ihmisille, kuten Mooses, Joosua,
Aabraham, Iisak ja Jaakob. Hän puhui ihmisille myös
enkelien kautta (Heprealaiskirje 2:2).
Heprealaiskirje 1:1, luemme Jumalan puhuneen
isillemme profettojen kautta. Sitten Hän komensi
profeettoja laittamaan Hänen puhumat viestit kirjalliseen
muotoon. Täten puhutusta Sanasta me saimme
“Kirjoitetun Sanan,” joka annettiin tarkoituksenaan
toimia todisteena ja todistusaineistona. Kirjoitetussa
Sanassa Jumalan ihmisillä on mahdollisuus vertailla
Hänen eri profeettojen kautta annettuja viestejään
eri aikakausina ja nähdä näin johdonmukaisuus. Tätä
kautta, he tulisivat aina tietämään mitä tehdä, minne
mennä ja miten Jumala halusi heidän elävän.
Jumala siirtyi vielä tästäkin eteenpäin ja tällä kertaa
Hän puhui Hänen Sanansa mitä ihmeellisimmällä
tavalla, miehen kautta, Kristuksessa Jeesuksessa –
lihaksi tulleena Sanana. Sana tuli lihaksi. Koska Jumala
oli jo antanut Hänen ihmisilleen Kirjoitetun Sanan, oli
helppoa arvioida ja tutkia jonkun väittäessä olevansa
Messias, oliko hän oikeassa vai väärässä. Johannes 1:45
julistaa, “…Me olemme löytäneet hänet, josta Mooses
laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen
Nasaretista.”
finnish

Jeesuksen Kristuksen kuoleman, hautaamisen ja
ylösnousemisen jälkeen me näemme uuden “Puhutun
Sanan” jakelun. Tässä vaiheessa Jumala ei puhunut
Vanhan Testamentin profeettojen kautta, vaan
Apostolien välityksellä ja sitten niiden kautta, jotka
uskoivat heidän viestiinsä. Markus 16:15, Jeesus sanoi
opetuslapsilleen, “…Menkää kaikkeen maailmaan ja
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” He veivät
viestin toisille ja monet uskoivat sen. Sama viesti on
annettu myös sinulle ja sinä uskoit sen.
Jotain erityistä ja epätavallista tapahtui, kun
uskoit ja vastaanotit Sanan: Hän (Sana) tuli lihaksi
sinussa, Hän otti asuinsijan sinussa. Nyt Hän elää
Itse sinussa! Sinä olet Jumalan ääni, Hänen kätensä,
Hänen jalkansa ja Hänen temppelinsä. Sinä olet
Sanan kaksoiskappale. 1 Pietari 1:23 sanoo, “Te,
jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja
pysyvän sanan kautta.” 2 Korinttolaiskirje 3:3 kuvailee
sinua Kristuksen epistolaksi. Sinä olet Kristuksen viesti
maailmalle! Kunnia Jumalalle!

Rukous

Rakas Isä, sinun Sansi on totuus
ja se on iankaikkinen. Minä olen
Sanan kaksoiskappale ja elämäni
on sinun tahtosi, ajatustesi,
idoidesi ja mielipiteidesi
ilmituomista, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
7:25-8:1-11
1 Kuningasten
kirja 18-19

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 10:32-45
4. Mooseksen
kirja 19

Lisäopiskelua varten:
Jaakobin kirje 1:18; 2 Korinttolaiskirje 3:2-3
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Kirjoitettu Sana On
Tarkoitettu Meditoitavaksi
Meditoi näitä asioita, anna itsesi täysin niille, että
edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä
(1 Timoteus 4:15).

E

ilispäivän opiskelussamme viittasimme siihen
faktaan, että Jumala komensi Hänen profeetat
kirjoittamaan Sanan, tarkoituksenaan sen toimiminen
todisteena ja todistusaineistona. Mutta oli vielä
jotain lisääkin – parempi tarkoitus, jonka Hän tahtoi
kirjoitetulle Sanalleen: Se oli Sanan meditoiminen.
Kirjoitetussa muodossa oleva Sana loi kuvia heidän
mieliinsä, paljon parempaa kuin mitä kukaan voisi
kertoa heille. He pystyivät lukemaan sen uudelleen ja
uudelleen ja kommunikoimaan samoja totuuksia, ilman
mitään tarvetta korjata sanoja tai lauseita.
Toimittaessasi tietoa perinteisellä suullisella tavalla,
sillä on taipumus muuttua siirtyessään eteenpäin
sukupolvelta toiselle, mutta kirjoitetussa muodossa ei
käy näin. Kun se on kirjoitettu, viestin ydin ja rakenne
säilyy. Tämän vuoksi sinä voit vielä tänä päivänäkin
lukea, lausua ja meditoida Sanaa sen alkuperäisessä
muodossa. Ja tämän lisäksi, se mitä meditoit ruokkii
henkeäsi ja kirjaimellisesti muuttaa sinut. Siksi Jumala
kirjoitti Lain Moosekselle kivitauluihin. Taulujen
rikkouduttua Jumala käski Moosesta hankkimaan
uuden setin ja hän hankki sen. Ja antoi sen Israelin
lapsille, määräten heitä meditoimaan sitä. Hän tiesi sen
finnish

tuottavan tuloksia ja saavan aikaan sen, että he eläisivät
ja toimisivat sen mukaan, jos he vain meditoisivat sitä
tarpeeksi pitkään.
On olemassa Kristittyjä, joilla on ollut vaikeuksia
seurata Jumalan Sanaa ja Hänen tapojaan toteuttaa
asioita. Tämä siksi, koska he eivät käytä aikaa
Kirjoitusten meditoimiseen. Jos meditoisit Jumalan
Sanaa, sinun ei tarvisi tällöin ponnistella toimiaksesi
linjassa sen kanssa. Joosua 1:8 sanoo (vapaakäännös
KJ), “Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko,
vaan sinun tulee meditoida sitä päivät ja yöt, että
onnistuisit tekemään…” Huomaatko ettei tässä
sanottu, “…ja jotta voisit onnistua”, tämä ei ole toinen
käsky. Se sanoo, “jotta voisit onnistua tekemään.”
Jumalan Sanan meditointi taivuttaa sinun tekosi
olemaan synkronoituna Hänen sanomansa kanssa.
Menestys ja vauraus ovat tulosta Jumalan Sanan
meditoimisesta.

Rukous

1 VUODEN
Rakas taivaallinen Isä, kiitän
RAAMATUNLUKUsinua sinun Sanastasi, joka asuu
SUUNNITELMA
rikkaana sydämelläni. Sen voima Johannes 8:12-30
on aktivoitu muokkaamaan
1 Kuningasten
elämääni tänään, kun opiskelen
kirja 20-21
ja meditoin sitä. Olen voitokas
2 VUODEN
j a k u k o i s t a v a , s a a v u t a n RAAMATUNLUKUmerkittäviä saavutuksia ja olen
SUUNNITELMA
periksiantamattoman tuottelias Markus 10:46-52
kaikessa mitä teen, Jeesuksen
4. Mooseksen
Nimessä. Aamen.
kirja 20

Lisäopiskelua varten:
Psalmit 1:1-3; Habakukin kirja 2:2; 1 Johannes 1:1-4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Jäljittele Häntä Rakkaudenvaelluksellasi
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha,
kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus
(Galatalaiskirje 5:22).

K

ypsyytesi Kristittynä mitataan sen Jumalan
rakkauden määrän mukaan, mitä pystyt
ilmaisemaan toisia kohtaan. Roomalaiskirje 13:8-10
sanoo, “Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta
kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toista rakastaa,
se on lain täyttänyt....rakkaus on lain täyttymys.” 1
Johannes 3:14 sanoo, “Me tiedämme siirtyneemme
kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka
ei rakasta, pysyy kuolemassa.”
Uusi luomus on luotu rakastamaan. Tarkastele
vielä uudelleen avausjaettamme, siinä ei sanota:
“Mutta Hengen hedelmää ovat…”, sen sijaan se on
täsmällinen. Siinä sanotaan, “...Hengen hedelmä on
rakkaus…,” tehden näin sinulle tiettäväksi, että rakkaus
on uudeksiluodun ihmis-hengen hallitseva hedelmä.
On tärkeää, että ymmärrät ja vaellat Jumalan rakkauden
ulottuvuudessa.
Efesolaiskirjeessä 3:16-19 Paavali paljastaa Jumalan
rakkauden neljä ulottuvuutta: leveys, pituus, korkeus
ja syvyys Hänen rakkaudessaan. Sitten hän rukoilee
Seurakunnan puolesta, että he kykenisivät käsittämään
nämä jumallisen rakkauden eri ulottuvuudet: “Voisitte
kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus
ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen
rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä;
että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä”
(Efesolaiskirje 3:18-19).
Sinä voit antaa vain sitä, mitä sinulla on. Ja mitä
finnish

enemmän sinulla on jotain, sitä enemmän voit antaa
sitä. Joten, kuinka paljon sinulla on Hänen rakkauttaan?
Kuinka paljon rakkautesi voi antaa ja kuinka paljon se
kestää?
Herra Jeesus sanoi Johannes 13:55, “Siitä kaikki
tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on
keskinäinen rakkaus.” Anna rakkauden virrata vapaasti
lävitsesi kaiken aikaa. Salli sanojesi ja toimiesi olla
rakkauden motivoimia, koska ainoastaan sellainen saa
Jumalan siunaukset ja hyväksynnän. Jumala demonstroi
Kristuksessa rakkautensa ja Hän myös antoi sinulle
kyvyn rakastaa niin kuin Hän rakastaa (Roomalaiskirje
5:5). Jäljittele Häntä rakkauden-vaelluksellasi. “OLKAA
SIKSI Jumalan jäljittelijöitä [kopioikaa Häntä ja
seuratkaa Hänen esimerkkiään], aivan kuten rakkaat
lapset [matkivat heidän isäänsä]. Ja vaeltakaa
rakkaudessa, [kunnioittaen ja ilahduttaen toinen
toistanne] niinkuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi
itsensä meidän edestämme teurasuhriksi ja lahjaksi,
Jumalalle [teidän edestänne, jotta tulisi] suloiseksi
tuoksuksi” (Efesolaiskirje 5:1-2 AMPC).

Tunnustus

Minulla on kyky rakastaa niinkuin
1 VUODEN
taivaallisella Isälläni. Jokainen, RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
jonka tapaan, tulee kosketetuksi
Johannes
8:31-47
ja vaikutetuksi tästä Jumalan
rakkaudesta, joka virtaa minun 1 Kuningasten
kirja 22
kauttani. Riemuitsen äärimmäisen
paljon tästä suuresta rakkaudesta,
2 VUODEN
jolla Isäni rakastaa minua, ja RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
tästä kyvystä, jonka Hän on
Markus
11:1-11
antanut minulle ilmaista Hänen
4. Mooseksen
rakkauttaan toisia kohtaan,
kirja 21
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Lisäopiskelua varten:
Efesolaiskirje 5:1-2;1 Johannes 4:8-12; Johannes 15:9
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Elä Korkeampaa Elämää
Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi
minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus;
mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen
voittanut mailman (Johannes 16:33).

N

ämä ovat Jeesuksen sanoja: miten voimakkaita,
lohduttavia, turvallisia ja rohkaisevia sanoja!
Hän sanoi, “…Maailmassa teillä on ahdistus; mutta
olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut
maailman.” Mikä tunnnustus. Hän eli korkeampaa
elämää. Kun Hän käveli fyysisesti maan päällä, vaikka
hän oli maailmassa, joka oli kamalan pimeyden,
taloudellisten vaikeuksien, sairauksien, sorron,
onnettomuuksien, kuoleman, jne. piinaamana. Hän
oli niin ulkopuolinen kaikille näille Hänen päiviensä
ongelmille ja niiden vaikutusvallalle. Hän eli toisessa
ulottuvuudessa, vahingoittumattomana luonnon
oikkujen ja maailman korruptoituneiden vaikutusten
suhteen.
Miksi Hän oli niin erilainen? Siksi, koska Hänellä oli
poikkeuksellinen ajattelutapa; vanhurskaan ajattelutapa.
Ja Kirjoitusten mukaan me olemme niin kuin Hän. 1
Johannes 4:17 sanoo, “…sillä sellainen kuin hän on,
sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.” Meidän
tulee näin ollen elää korkeampaa elämää – täydellisessä
hallintavallassa yli maailman ja sen systeemien, aivan
kuten Hänkin teki. Hänen voittonsa maailmasta oli
sinua varten. Sinut on jo tehty voitokkaaksi.
finnish

Kohdatessasi haasteita, vainoa, ahdistavia tilanteita,
sekavia aikoja, ole turvallisin mielin, sillä Kristuksessa
sinä olet jo voittanut maailman. 1 Johannes 4:4 sanoo,
“Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet
heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se,
joka on maailmassa.”
Tämmöisen tietoisuuden omaaminen vaikuttaa
jopa rukouksissasi käyttämääsi kieleen. Et pyydä Jumalaa
auttamaan sinua vihollista vastaan tai vapauttamaan
sinua ongelmista, joita kohtaat. Sen sijaan sanotkin,
“Herran Jeesuksen Nimessä olen voittanut maailman ja
sen systeemit, sen vihan, sen puutteet, sen korruptiot,
masennukset ja vääryydet.”
Kieltäydy antamasta minkään tästä maailmasta
masentaa sinua tai saamaan sinua epätoivoiseksi.
Sinä olet enemmän kuin voittaja. Sinä olet suurempi
kuin maailma kaikkine ongelmineen. Elä korkeampaa
elämää Kristuksessa, elämällä yksinkertaisesti Jumalan
Sanassa.

Tunnustus

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Olen voittanut maailman ja
sen systeemit, koska suurempi Johannes 8:48-59
on Hän, joka on minussa, 2 Kuningasten
kuin hän, joka on maailmassa.
kirja 1-3
Elän hallintavallassa yli kaiken
2 VUODEN
vihollisen voiman ja juonien, RAAMATUNLUKUkävellesäni Jumalan viisaudessa
SUUNNITELMA
ja vanhurskaudessa, Jeesuksen Markus 11:12-26
Nimessä. Aamen.
4. Mooseksen
kirja 22

Lisäopiskelua varten:
Psalmi 34:19-22; 2 Timoteus 3:12; Roomalaiskirje 8:31-39
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Todellinen Täyttymys
On olemassa paljon enemmän sisäistä elämääsi
varten, kuin vain ruoka jonka laitat vatsaasi, ja on
myös paljon enemmän ulkoiselle olemuksellesi
kuin vain vaatteet, jotka puet yllesi
(Luukas 12:23 MSG).

E

lämässä on paljon syvempiä täyttymyksiä kuin
raha, materiaaliset asiat ja maalliset mielihyvät.
Jotkut ihmiset ovat keränneet niin paljon rikkauksia ja
maallista omaisuutta, mutta silti he eivät ole saaneet
tyydytystä. Jotkut ajattelevat, että hankkimalla lisää
rahaa ja omaisuutta, hankkimalla lisää ystäviä, saamalla
lisää lapsia tai tulemalla kuuluisammaksi, he vihdoin
tulisivat tyytyväisiksi. Kuitenkin he ovat huomanneet,
että asia ei ole näin. Todellinen täyttymys on löytää
jumalallinen tarkoituksesi; Jumalan tahto sinulle
Kristuksessa ja toteuttaa sitä.
Jeesus sanoi, “...Minun ruokani on se, että minä
teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa”
(Johannes 4:34). Tämän tulisi olla sinun tavoitteesi, ilosi,
täyttymyksesi ja tyydytyksesi. Sinun täytyy ymmärtää,
että ihminen on henkiolento. Kaikista tärkeimmät asiat
hänen elämässään ovat hengellisiä. Sen vuoksi hänen
täyttymyksensä tulee hänen hengestään, kun hän
toteuttaa Jumalan tarkoitusta. On olemassa jumalallinen
tarkoitus elämääsi ja se sinun täytyy löytää ja toteuttaa,
jotta voisit olla täysin tyytyväinen elämässäsi.
finnish

Oletko kysynyt itseltäsi, “Mitä Jumala todella haluaa
minun elämältäni?” Kun löydät Hänen unelmansa
sinulle, iloitse siitä ja anna palaa, se tulee tekemään
sinut tyytyväiseksi. Eivät kaikki ehkä innostu siitä,
mitä Jumala on kutsunut heidät tekemään, mutta jos
sinä olet hengellinen, sinä innostut. Ole päättäväinen
miellyttämään Häntä kaikessa ja Hän tulee täyttämään
sydämesi ilolla.
Kun tutkit Sanaa, seurustele Pyhän Hengen
kanssa ja käy seurakunnassa. Sinä tulet löytämään
erityisen tarkoituksesi Hänessä ja sen kuinka
tarkasti Hän haluaa sinun elävän. Näin elämä tulee
olemaan merkityksellisempää sinulle ja sinä pystyt
myös auttamaan muita löytämään heidän elämän
tarkoituksensa ja kokemaan todellista täyttymystä.

Rukous

Rakas Isä, kiitos todellisesta
täyttymyksestä, mikä on sinun
tahtosi tekemisessä. Sinä
vaikutat minussa tahtomista
ja hyvän tahtosi tekemistä.
Kiitos, että ohjaat minua
Hengelläsi täydellisen tahtosi
suuntaan. Minun edistyminen,
menestyminen, voitot ja ilo on
taattu, kun toteutan tarkoitustani
sinussa, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 9:1-41
2 Kuningasten
kirja 4-5
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 11:27-33
4. Mooseksen
kirja 23

Lisäopiskelua varten:
Filippiläiskirje 2:13; Heprealaiskirje 10:7
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Hän Elää Sinussa
Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että
Jumalan Henki asuu teissä?
(1. Korinttolaiskirje 3:16).

H

engen viesti yllä olevassa jakeessa on hyvin
valaiseva. Hän korosti samaa ajatusta 1.
Korinttolaiskirje 6:19, kiinnittäen huomion siihen, keitä
me todella olemme: “Vai ettekö tiedä, että teidän
ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki
teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette
ole itsenne omat?”
Monet seurakunnassa ovat nykyään tietämättömiä
tästä syvästä hengellisestä totuudesta. Jos olet tietoinen
siitä, että Jumalan Henki joka on Jumalan siunausten
välittäjä sekä kaiken sen välittäjä, mitä meille on annettu
Kristuksessa Jeesuksessa, asuu sinussa, miten voisit elää
enää tavallista elämää? Vaikka kehosi olisi kolhiintunut,
rikki, sairauden runtelema tai raihnainen, tämän
totuuden meditoiminen elvyttää koko olemuksesi.
Roomalaiskirje 8:10 sanoo, “Mutta jos Kristus
on teissä (ajatus), niin ruumis tosin on (olla) kuollut
synnin tähden... Henki on (antaa sille) elämä
vanhurskauden tähden.” Jumalan Henki ei mukaudu
sinuun, Hän on aktiivinen. Itse asiassa, Hän kuljeskelee
sinussa. 2. Korinttolaiskirje 6:16, Hän sanoo, “...Sillä
me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin
Jumala on sanonut: “Minä olen heissä asuva ja heissä
vaeltava. Minä olen oleva heidän Jumalansa, ja he
ovat minun kansani” (vapaakäännös KJ).
finnish

Huomaa Hänen sanavalinnat: “Minä olen heissä
asuva”, se tarkoittaa, että Hän asettuu meihin! Hän
on asettanut päämajansa sinuun, mutta ei siinä vielä
kaikki. Hän myös sanoo, “Minä olen heissä vaeltava”.
“Vaeltaa” tässä on Kreikan kielen sana “emperipateo”,
ja se tarkoittaa kiinteistön rajojen vartioimista,
toimeksiantona korjata ja korvata vaurioituneet osat
sekä ilmoittaa ongelmista. Osa Pyhän Hengen työtä
sinussa onkin varmistaa, että mikä tahansa mikä menee
vikaan elimistössäsi, korjataan. Jos se pitää uusia, Hän
uusii sen. Ei ihme, että Hän sanoo, “...Hän, joka herätti
kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä
myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta,
joka teissä asuu” (Roomalaiskirje 8:11).
Tule tietoiseksi siitä, että Pyhä Henki asuu sinussa
kaikessa voimassaan, Hän on kaikki mitä tarvitset.
Hänen läsnäolonsa sinussa pitää sinut voitokkaana yli
paholaisen juonien ja tämän maailman turmeltuneiden
vaikutusten. Halleluja!

Rukous

Kallisarvoinen Isä, kuinka suuri
sinä oletkaan! Minä kiitän
sinua siitä suuresta kunniasta
ja siunauksesta, että olet
antanut Pyhän Hengen asumaan
minuun. Hänen sisälläni asuvan
ja pysyvän läsnäolon tähden,
minä olen täynnä jumalallista
energiaa ja yliluonnollista
viisautta toteuttaa Jumalan
tahtoa, ja elän voitokkaasti ohi
ja yli olosuhteiden, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 10:1-21
2 Kuningasten
kirja 6-7
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 12:1-12
4. Mooseksen
kirja 24

Lisäopiskelua varten:
1 Johanneksen kirje 4:4; Apostolien teot 17:28
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Hän On Elossa Ja Toimii Sinussa
sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä
tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä
tahtonsa tapahtuisi (Filippiläiskirje 2:13).

A

loitustekstin ajatus on hyvin voimallinen
siunaus. Se kertoo sinulle, että on jumalallinen
voima, jotain yliluonnollista ja täysin ylivoimaista sinulle,
mikä saa sinut tekemään asiat, kuten sinä kristittynä
teet. Tämä vaikuttaja tai voima on Kristus sinussa.
Kun tutkit Jeesuksen maanpäällistä elämää,
huomaat tämän voiman toimivan Hänessä. Apostolien
teot 10:38 julistaa, “Te tiedätte, kuinka Jumala
Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen
Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää
ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä
Jumala oli hänen kanssansa.” Se oli Jumala, joka toimi
Hänessä: antoi sokeille näön, ruokki nälkäiset, vaatetti
alastomat, paransi sairaat, korjasi rikkinäiset sydämet,
vapautti paholaisen valtaan joutuneet ja jopa herätti
kuolleet.
Tämä sama Kristus mahtavassa voimassaan toimii
sinussa Pyhän Hengen kautta. Apostoli Paavali esittää
Kolossalaiskirjeessä 1:29, kuinka hän käytti tätä Hengen
energiaa, joka toimii voimallisesti meissä: “Sitä varten
minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa
mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.”
finnish

Huomaa sitten aloitustekstistä, että hän ei arvaillut;
hän ei sanonut “No, ehkä se on Jumala, joka toimii
sinussa,” ei. Hän esitti ehdottoman totuuden: Se on
Jumala, joka toimii sinussa. Jumala vaikuttaa tahtomista
ja tekemistä Hänen hyvän tahtonsa mukaisesti.
Hyvät asiat, mitä sinä teet, eivät vain tule päästäsi
tai mielestäsi; ne ovat Jumalan inspiroimia. Jos se on
hyväksi Jumalalle ja miellyttää Häntä, sekä hyvä myös
ihmisille, silloin Hän on Se joka toimii sinussa, tehden
sinusta taipuvaisen ja saaden aikaan asianmukaista
toimintaa!
“Kristus sinussa” tekee sinusta halukkaan
palvelemaan Jumalaa ja auttaa sinua siinä. Hän elää
sinussa. Hän puhuu sinun kauttasi, kävelee sinussa,
ja toimii sinussa ja sinun kautta, joten sinun elämäsi
kirkastaa Jumalaa. Hän vaikuttaa maailmaan sinun
kauttasi.

Rukous

Rakas Isä, kiitos siitä, että sinä
olet Se, joka on aktiivinen. Sinä
elät ja toimit minussa ja minun
kauttani, vaikutat tahtomista ja
tekemistä hyvän tahtosi mukaisesti.
Olen vahvistunut Sanastasi ja
Hengestäsi ilmaistakseni hyvyytesi
ja rakkautesi maailmaani tänään;
Elän täyttääkseni tarkoitukseni
ja auttaakseni muita tekemään
samoin, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 10:22-42

2 Kuningasten
kirja 8-9
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 12:13-17
4. Mooseksen
kirja 25

Lisäopiskelua varten:
1 Johanneksen kirje 2:16-17; Heprealaiskirje 10:7; Filippiläiskirje 2:13 AMP
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Uskolliset Ja Valtuutetut
Todistajat
Ja hän sanoi heille: Menkää kaikkeen maailmaan ja
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille
(Markus 16:15).
nnen kuin Herra Jeesus nostettiin kunniakkaasti
E
taivaaseen, Hän käski meidän mennä kaikkeen
maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille.

Me olemme Hänen uskollisia ja valtuutettuja todistajia.
Sinä voit sanoa kuten Paavali, “Minä kiitän häntä, joka
minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän
Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi
ja asetti palvelukseensa” (1. kirje Timoteukselle
1:12). Elämäsi kristittynä on todistaa Kuningaskunnan
olemassaolosta ja toimittaa evankeliumi omaan
maahasi ja sen ulkopuolelle.
Sinä olet saanut voiman olla uskollinen ja
todellinen Herran Jeesuksen todistaja. Hän on
tehnyt sinusta kykenevän palvelemaan evankeliumia
(2. Korinttolaiskirje 3:6). Yksi olennainen todiste
siitä, että Pyhä Henki toimii elämässäsi, on sielujen
voittaminen, voimallinen evankeliointi! Milloin tahansa
ihmiset vastaanottivat Pyhän Hengen Raamatussa,
he saarnasivat ja opettivat Sanaa rohkeudella, mikä
johti syntisten kääntymiseen. Esimerkiksi Pietari julisti
evankeliumia ja käännytti kolmetuhatta sielua yhdessä
päivässä: “Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan,
ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin
kolmetuhatta sielua” (Apostolien teot 2:41).
Kristus on tullut ja tuonut pelastuksen koko
maailmaan. On meidän vastuullamme kertoa niille,
joille ei ole kerrottu, ja viedä viesti pelastuksesta maan
ääriin saakka. Evankeliumi on uskottu meille ja monet
ihmiset eivät saa koskaan tietää siitä, ellet sinä kerro
finnish

siitä. On sinun velvollisuutesi tehdä muille tiettäväksi,
mitä Jeesus tuli tekemään. Hän syntyi kuollakseen
ihmisten syntien vuoksi ja Hän heräsi kuolleista heidän
vanhurskauttamisensa tähden. Hän tuli tekemään
meistä Jumalan lapsia. Jokaisen maailmassa täytyy
kuulla, että Kristus Jeesus tuli, jotta heillä voisi olla
elämä (Johannes 10:10), ja me olemme tämän loistavan
uutisen kantajia.
Evankeliumin sanoma on ainut toivo maailmalle
tänään. Se on ihmisen ainoa tapa pelastua. Paavali
sanoi, “Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on
Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi,
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle”
(Roomalaiskirje 1:16).
On sinun velvollisuutesi
sovituksenviran palvelijana viedä Kristuksen viesti
pelastuksesta kadotetuille ja kuoleville tässä maailmassa.
Tämä on sinun kutsumuksesi, ja sinut on valtuutettu
tähän tehtävään!

Rukous

Rakas taivaallinen Isä, kohtaloni
on saarnata evankeliumia; sitä
1 VUODEN
varten minä elän! Kiitos armostasi RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
ja voimastasi, joka toimii minussa,
Johannes
11:1-16
kun saavun pelastumattomien
2 Kuningasten
luokse evankeliumin kanssa.
kirja 10-12
Kuljetan heidät pimeydestä
valoon ja pimeyden vallasta
2 VUODEN
Jumalan luokse, Jeesuksen RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
nimessä. Aamen.
Markus 12:18-27
4. Mooseksen
kirja 26

Lisäopiskelua varten:
Luukas 15:7; 1 Korinttolaiskirje 9:16; Roomalaiskirje 10:13-15
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Todellinen Hengellinen Syntymä
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi
luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
uusi on sijaan tullut (2. Korinttolaiskirje 5:17).

U

udestisyntyminen on paljon enemmän kuin
käytöksesi muuttaminen tai uuden sivun
kääntäminen. Kun vastaanotit Kristuksen elämääsi,
jotain oikeasti tapahtui; siinä tapahtui todellinen
hengellinen syntymä. Sinä synnyit Jumalan Sanasta
ja Jumalan Hengestä. Tätä kautta sinulla on Jumalan
elämä, luonto ja persoonallisuus hengessäsi; se on
täysin uusi elämä.
Roomalaiskirje 6:6 sanoo, “Kun tiedämme sen,
että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan
ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin
ettemme enää syntiä palvelisi.” “Vanha ihminen”,
elämä, joka sinulla oli ennen kuin synnyit uudestaan, ei
ole “pidätettynä virantoimituksesta”; se on kuollut. Sinä
olet uusi ihminen. 2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Siis,
jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se,
mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan
tullut.” Kreikan kielen tulkinta ilmaisusta “uusi luomus”
viittaa uuden lajin olemassaoloon; jonkun, jota ei ole
koskaan aiemmin ollut olemassa — jonkun, jolla ei ole
menneisyyttä.
Jumalan läsnäolossa, kaikki mitä olit ja teit
finnish

ennen kuin olit vielä uudestisyntynyt, sitä ei koskaan
ollutkaan. Siitä ei ole olemassa historiaa tai tallennetta,
koska sinä olet uusi luomus; uusi olemus. Kristittyjä,
jotka ovat tietämättömiä tästä, pidetään sidottuina
menneisyyteensä, mikä tekee heistä poikkeuksetta
tehottomia Jumalan asioissa.
Ymmärrä, että sinun henkesi on alkanut elää
Jumalalle ja pyrkii ainoastaan miellyttämään Häntä ja
tekemään Hänen tahtonsa nyt, kun olet uudestisyntynyt.
Sinä saatat kysyä, “Miten jotkut ihmiset voivat yhä tehdä
vääriä asioita, vaikka he ovat uudestisyntyneitä?” Totuus
on, että nuo asiat eivät tule heidän ihmis-hengestään,
ne tulevat heidän “ei uudistuneesta” mielestä ja
aisteista. Tästä syystä sinun täytyy jatkaa mielesi
uudistamista Sanalla. Jatka opiskelua, meditoimista ja
elä Sanaa todeksi. Tällä tavalla sinä harjoitat henkeäsi
hallitsemaan yli mielesi ja lihasi.
Sinä olet Jumalan vanhurskaus Kristuksessa
Jeesuksessa. Sinä olet syntynyt uuteen elämään; elä
sen mukaisesti.

Tunnustus

Minä elän voitossa ja kuljen
vanhurskaudessa. Jumalan Sana
uudistaa mieltäni, vahvistaa
henkeäni ja puhdistaa minut
kaikesta epäpuhtaudesta.
Jumalan kirkkaus tulee ilmi
minussa tänään, kun meditoin
Sanaa, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 11:17-57

2 Kuningasten
kirja 13-15
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 12:28-34
4. Mooseksen
kirja 27

Lisäopiskelua varten:
Kolossalaiskirje 3:9-10; 2 Korinttolaiskirje 5:21; Roomalaiskirje 6:4
Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org
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Nykyhetken Totuudet
Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje,
meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella,
vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin,
vaan sydämen lihatauluihin
(2. Korinttolaiskirje 3:3).

U

uden testamentin kirjeet ovat erityisiä Hengen
ulosvirtauksia. Nämä kirjeet on osoitettu
uudelle ihmiselle Kristuksessa, ja suurelta osin ne
pitävätkin sisällään nykyhetken totuuksia. Kun tutkit
Johanneksen ilmestystä, Pietarin kirjeitä ja joitakin
Johanneksen Pyhän Hengen inspiroimia ajatuksia,
sinä löydät totuuksia, jotka vaikuttavat “nyt” meidän
elämässämme.
Esimerkiksi Paavali kertoo meille, “Siis, jos joku
on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus…” (2.
Korinttolaiskirje 5:17). Tämä ei ole historiaa, profetia tai
lupaus. Et ole tulossa uudeksi luomukseksi, kun pääset
taivaaseen tai kun olet rukoillut tarpeeksi kovasti; sinä
olet uusi luomus NYT! Se on totuus nyt, tänään.
Toinen kaunis nykypäivän totuus on 1. Pietarin
kirje 2:9. Se sanoo, “Mutta te olette ’valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa,
julistaaksenne sen jaloja tekoja’, joka on pimeydestä
kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.” Sinut
luotiin osoittamaan ja tuomaan julki Jumalan
kauneutta, kunniaa, erinomaisuutta, pyhyyttä, armoa
ja vanhurskautta. Tämä on kutsumuksesi Kristuksessa
Jeesuksessa.
Kun tutkit Johanneksen ilmestystä 1:6, löydät vielä
toisen voimassa olevan totuuden: “Ja tehnyt meidät
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kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen,
hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.”
Tämä ei ole jotain mitä toivoa, se on jo tapahtunut. Sinä
olet kuninkaallinen pappi, Jumalan vihkimänä hallitset
elämää. Jumala on asettanut sinut julistamaan asioita,
jotka Hän on jo laittanut sinuun.
Toinen näistä mahtavista totuuksista on se,
että sinä olet Jumalan perillinen, ja kanssaperillinen
Kristuksen kanssa! “Mutta jos olemme lapsia, niin
olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja
Kristuksen kanssaperillisiä…” (Roomalaiskirje 8:17).
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mikä kuuluu Hänelle,
kuuluu sinulle samalla tavalla ja suuruudella kuin ne
kuuluvat Hänelle. Te molemmat omistatte kaiken
sataprosenttisesti yhdessä! Täten, aivan kuten Hänet,
sinut on myös nimitetty kaiken perilliseksi. Samasta
syystä Paavali sanoi, “...kaikki on teidän...” (1.
Korinttolaiskirje 3:21).
Nämä ovat sellaisia totuuksia uudesta luomuksesta,
joista sinun pitää kristittynä olla tietoinen ja elää niiden
mukaisesti. Tutki Sanaa tietääksesi enemmän ja elä siinä
todellisuudessa, kuka sinä olet Kristuksessa!

Rukous

Rakas Isä, minä kiitän sinua
siitä, että välität minulle tietoa
Sanasi totuuksista, jotka toimivat
tässä nykyhetkessä elämässäni.
Olen valaistunut hengessäni
ymmärtäen syvemmin ja
korkeammin sinun Sanasi
totuudet, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 12:1-19
2 Kuningasten
kirja 16-17
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 12:35-44
4. Mooseksen
kirja 28

Lisäopiskelua varten:
2 kirje Timoteukselle 2:15; 2 Pietarin kirje 1:12
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Hän On Rajaton
Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja
maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä,
Jumala (Psalmit 90:2).

M

onet ihmiset ovat tiedostamattaan laittaneet
Jumalalle rajat, kuka Hän on, ja mitä Hän
on kykenevä tekemään. Huomaa mitä aloitustekstissä
sanotaan Hänen rajattomasta persoonallisuudestaan:
iankaikkisesta iankaikkiseen Hän on Jumala. Se
tarkoittaa, että ajattomassa menneisyydessä sekä
ajattomassa tulevaisuudessa, Hän on Jumala. Eikö tämä
olekin hämmästyttävää? Ei ihme, että ihmismieli ei voi
helposti ymmärtää näitä asioita Hänestä.
1. Korinttolaiskirje 2:14 sanoo, “Mutta luonnollinen
ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen
on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä
ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.”
On esimerkiksi niitä, jotka kyseenalaistavat Herramme
Jeesuksen neitseellisen syntymän. He jopa sanovat,
“Kuinka Jumalalla, joka ei ole nainen eikä mies, voi
olla poika?” Kun kysyt tuollaisia kysymyksiä, sinä
alennat Jumalan tavallisten ihmisten tasolle ja joidenkin
biologisten prosessien alaisuuteen. Älä viitsi! Hän on
Jumala! Ihminen elää kolmiulotteisessa maailmassa ja
kaikki hänen tietonsa on rajattu sille alueelle, mutta
Jumala on paljon korkeammassa ulottuvuudessa.
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Jeremia 32:27, Hän sanoo: “Katso, minä olen
Herra, kaiken lihan Jumala; onko minulle mitään
mahdotonta?” Kun tunnet Hänet yksin itsestään
olemassaolevana, sinä ymmärrät, miten Hän pystyi
lähettämään Sanansa enkelin kautta Neitsyt Mariaan
ja se aikaansai lapsen — Jeesuksen — ilman luonnollista
kanssakäymistä tai miehen siementä.
Älä elä elämääsi järkeilyn tai ihmisten teorioiden
mukaan, on olemassa korkeampi tietoisuus. Seuraa
Sanaa. Jumala ei ole ihminen ja Häntä ei ole rajattu
ihmisen rajoituksiin. Hän on Kaikkivaltias Jumala. Luota
Häneen ja sinä tulet siunatuksi.

Rukous

Kaikkivaltias Isä, taivaan ja maan
Luoja, elämän antaja, minä
ylistän ja palvon sinua, koska
sinä olet kuka sinä olet. Sinä olet
suuri ja sangen kiitettävä. Ei ole
ketään niin kuin sinä! Sinun tiesi
ovat korkeammalla kuin ihmisen
tiet, sinä olet kunniakas kaikilla
teilläsi. Sinä olet ainoa todellinen
Jumala, ja minä palvon sinua
tänään, luottaen sinun käsiisi
koko elämäni iankaikkisesti,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
12:20-50
2 Kuningasten
kirja 18-19

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 13:1-11
4. Mooseksen
kirja 29

Lisäopiskelua varten:
Matteus 19:26; Jeremia 32:17
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Hän On Kaikki Mitä Tarvitset
Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä
tämä Herran sana: Älä pelkää, Abram! Minä olen
sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri
(1. Mooseksen kirja 15:1).

H

erra on sinun sangen suuri palkintosi. Hänen
saaminen on yhtäkuin kaiken saaminen. Hän
on kaikki mitä tarvitset elämässä. Hän on tyydytyksesi,
ilosi ja täyttymyksesi. Älä koskaan ajattele, “Voi, kumpa
minulla vain olisi tätä tai tuota, sitten elämäni olisi
ihanaa.” Ei. Se mitä sinulla on, on kaikki mitä tarvitset,
ja sinulla on Kristus. Kristus on kaikki kaikessa. Hän on
kaikki mitä tarvitset tuottaaksesi mitä tahansa muuta,
mitä saatat tarvita.
Käännä huomiosi pois kaikesta muusta, käännä
se Herraan. Hän johdattaa ja ohjaa sinua upealla
polulla, jonka Hän on sinulle tarkoittanut. Sinä kuulut
Jeesukselle Kristukselle, ja Hän on intohimoisempi
sinun menestyksesi suhteen, kuin sinä voisit koskaan
itse olla. Siksi, älä pelkää, kieltäydy huolestumasta.
Lepää luottavaisesti Hänen rakkaudessaan tietäen, että
Hänellä on kaikki tarvittava siihen, että sinä saat kulkea
jatkuvassa voitossa. Kieltäydy antamasta minkään
häiritä sinua palvelemasta Häntä Hänen tahtonsa
mukaisesti. Laita kiintymyksesi Häneen ja asioihin joista
Hän välittää. Ole sielujen voittaja.
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Muista, sinä et ole tästä maailmasta, siksi sinun
kiintymyksesi ei pitäisi olla tämän maailman asioissa:
“Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin
etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on,
istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne
siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on
maan päällä” (Kolossalaiskirje 3:1-2). Kaikki mitä sinä
olet ja kaikki mitä sinulla on, on Hänessä. Hän on
syy olemassaoloosi. Luota Hänelle koko elämäsi, ja
Hän johtaa askeleesi ja elämäsi asiat niin, että Hänen
täydellinen tahtonsa sinua kohtaan saa toteutua.

Rukous

Siunattu Isä, minä riemuitsen
suuresti, koska Sinä olet elämäni
ja kaikkeni! Kiitos armosta,
jonka olet antanut minulle, että
minä saan olla tehokas sielujen
voittaja ja sovituksenviran
palvelija. Kuinka minä
rakastankaan ja arvostan sinua!
Minä elän ainoastaan sinulle
ja minä iloitsen, että Sinä olet
kaikkeni. Kiitos, että olet antanut
minulle kaiken, mitä tarvitsen
täyttääkseni kohtaloni Sinussa,
Jeesuksen nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 13:1-30
2 Kuningasten
kirja 20-22
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 13:12-23
4. Mooseksen
kirja 30
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Kulkeminen Täydessä
Tietoisuudessa
Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen,
jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän
edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte
täyteen tietoisuuteen Hänen tahdostaan kaikessa
hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä
(Kolossalaiskirje 1:9 vapaakäännös KJ).

H

uomioidaan aloitustekstin sanat, jotka Henki
puhuu Paavalin kautta, ja hänen kaunis
rukous Jumalan ihmisten puolesta. Hän tahtoo, että
me tulisimme täyteen tietoisuuteen Jumalan tahdosta
kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä.
Tahdon sinun huomaavan erikoislaatuisen sanan
“tietoisuus” (engl. knowledge). Sana on Kreikan
“Epignosis”, ja se tarkoittaa täydellistä tietoisuutta,
kaukana järkeilystä ja oletuksista; se on tarkka ja
täsmällinen, varma tai täysin tietoinen.
Hengen tahto sinulle ei ole ainoastaan se, että
sinulla on oivallus tai että olet vain vähän tietoinen
Jumalan tahdosta; Hän tahtoo sinun tuntevan täysin
Hänen tahtonsa. Hän haluaa sinun tulevan täyteen
ymmärrykseen Isän tahdosta. Lisäksi, kun sinä
tunnet Jumalan, sinä tiedät kaiken, koska Hän on
kaiken ymmärryksen ja tietoisuuden ruumiillistuma.
Täten, Kristuksessa sinulla on syvä ymmärtämys
todellisuudesta. Sinä voit saada täyden tiedon kaikesta.
Voitko kuvitella tätä?
Saatat kysyä, “Miksi sitten tämä ei toimi minun
kohdallani?” Hoosea 4:6 sanoo, “Kansani tuhoutuu
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tiedon puutteeseen….” (vapaakäännös KJ). Ensin
sinun täytyy tietää siitä, niin kuin juuri nyt saat
tietää. Roomalaiskirje 10:17 sanoo, “Usko tulee siis
kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan
kautta.” Seuraavaksi sinun pitää tiedostaa se, jotta se
toimisi. Jos et tiedä siitä, et voi käyttää sitä; ja jos et
ole tietoinen siitä, se ei tule toimimaan.
Kolmanneksi sinun täytyy tunnustaa ja julistaa,
että tämä on todellisuutta elämässäsi: sinä olet
täynnä tietoisuutta Jumalan tahdosta kaikessa
hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Tuo se
sinun jokapäiväiseen tietoisuuteesi. Kirje Filemonille
1:6 sanoo, että uskomme tulee todelliseksi, kun
tiedostamme kaiken sen hyvän, mikä meillä on
Kristuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun olet
tullut tähän täyteen tietoisuuteen kaikesta hyvästä,
mitä sinulla on Kristuksessa, uskon todistuksestasi
tulee tuottoisampi hedelmällisyydessään. Kunnia
Jumalalle!

Rukous

Isä, minä kiitän sinua, että
valaiset henkeni tietämään ja
ymmärtämään kaiken, minkä
Sinä olet tehnyt minulle
saatavilla olevaksi Kristuksessa.
Kuljen perintöni realiteeteissa,
uskoni on hedelmällistä, kun
kuljen täsmällisesti, ja täydessä
tietoisuudessa Kristuksessa.
Kuljen voitossa, vallassa ja
menestyksessä aina, Jeesuksen
nimessä. Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
13:31-14:1-14
2 Kuningasten
kirja 23-25

2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 13:24-37
4. Mooseksen
kirja 31
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Hän Tekee Sinusta Luovan Ja
Innovatiivisen
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka
Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä
vaeltaisimme (Efesolaiskirje 2:10).

Y

ksi niistä kauniista ja ihmeellisistä hyödyistä,
mitä Pyhä Henki tuo elämääsi, on se, että Hän
tekee sinusta luovan ja innovatiivisen. Hän avaa sinun
silmät näkemään asioita, mitä muut eivät näe, ja korvat
kuulemaan, mitä muut eivät kuule. Hän voitelee silmäsi
näkemään oikeita asioita ja mielesi ymmärtämään ja
ajattelemaan korkeita ajatuksia.
Tämä tuo mieleen kuuluisan, suuren taiteilijan,
Michelangelon sanat. Hän sanoi, “Minä näin enkelin
marmorissa ja veistin, kunnes päästin hänet vapaaksi.”
Hän näki mitä hän voisi saada ulos tavallisesta
marmoripalasta, joka kaikkien muiden mielestä oli vain
kivi ilman arvoa. Hän meni sen saman kiven luokse ja
loi siitä kuuluisan Daavid patsaan.
Sinä olet Mestari Käsityöläisen työn tulosta, ja se
tekee myös sinusta itsestäsi mestarikäsityöläisen. Sinä
voit saada luovia ja kekseliäitä ideoita; sinä voit tuoda
uusia asioita tähän maailmaan. Jumala on antanut
sinulle sellaisen luonteen, koska sinä olet Hänen
tekoaan, Hänen tuotteensa. Jotkut kristityt voivat
sanoa itsestään, “Minulla ei koskaan ole mitään ideoita;
minä en ole luova.” Tämä on väärin. Älä koskaan sano
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niin.
Jumala loi sinut omaksi kuvakseen ja Hänen
kaltaisekseen (1. Mooseksen kirja 1:26). Se tarkoittaa
sitä, että Hän teki sinut Hänen näköisekseen ja
toimimaan kuten Hän, ja Hänhän on itse luoja. Hän
voi tuoda esiin jotakin ennestään olemattomista
materiaaleista. Jumalan ei tarvitse katsoa ympärilleen
etsiäkseen materiaaleja, mistä luoda jotakin, koska
kaikki mitä Hän tarvitsee on Hänessä. Ihan samoin
myös sinä voit tuoda esiin jotakin tyhjästä. Voima on
sinussa Pyhän Hengen kautta.
Luovat kykysi eivät rajoitu siihen, mitä mielesi
voi kuvitella. Sinulla on näkökyky mysteereihin ja
salaisuuksiin Pyhä Hengen kautta. Sinulla on pääsy
jumalalliseen viisauteen. Sinun mieli on voideltu
näkemään pidemmälle ja syvemmälle, mitä tavallinen
ihminen näkee. Siksi sinun pitäisi etsiä aina sisältäpäin
tuoreita ja innovatiivisia ideoita työhösi, ja näin
ympärilläsi olevat ihmiset tulevat ihmettelemään sitä
erinomaisuutta, joka näkyy sinun tekemisissäsi.

Tunnustus

Minä olen Jumalan työn tulosta
Kristuksessa Jeesuksessa, minut
on luotu hyviä tekoja varten.
Minä olen erinomainen ja
hyväkuntoinen, hedelmällinen ja
tuottelias kaikessa hyvässä työssä.
Minä kannan vanhurskauden
hedelmiä, miellyttäen Isää
kaikessa. Elämäni on Jumalalle
kunniaksi! Halleluja!

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes
14:15-31
1 Aikakirja 1-2
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Markus 14:1-11
4. Mooseksen
kirja 32
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Hän On Hyvyyden
Persoonallistuma
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja
tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei
ole muutosta, ei vaihteen varjoa
(Jaakobin kirje 1:17).

J

umala on hyvä (Psalmi 24:1). Hän on hyvyyden
persoonallistuma, mutta monet ihmiset eivät näe
eivätkä ymmärrä Häntä sellaisena. He luulevat, että
Hän haluaa heidän pelkäävän ja pyytelevän anteeksi
koko ajan, siksi he yrittävät olla varovaisia Hänen
kanssaan toivoen, etteivät loukkaa Häntä. Jumala
ei ole sellainen. Hän ei odota sinun lankeavan tai
tekevän virhettä, jotta Hän voisi nyrpistellä taivaasta
ja pyyhkiä sinut pois maan päältä. Hän on rakastava
ja hyväntahtoinen.
Herra Jeesus paljasti meille Isän rakastavana
Isänä. Kun Hän kulki maan päällä, Hän edusti kaikkea
sitä, mitä Isä on. Juutalaiset tunsivat Jumalan tuomion
Jumalana. Sitten he kuulivat Jeesuksen kutsuvan
Jumalaa “Isäksi”; mikä oli uutta ja he ymmärsivät mitä
se tarkoitti. Raamattu sanoo, “Niin juutalaiset ottivat
taas kiviä maasta kivittääksensä hänet” (Johannes
10:31). He halusivat tappaa Hänet, koska Hän rohkeni
kutsua Jumalaa Isäkseen, tehden näin itsestään Jumalan
kaltaisen.
Juutalaiset eivät olleet tutustuneet Jumalaan,
joka rakastaa maailmaa niin paljon, että antaa ainoan
Poikansa kuolemaan heidän puolestaan. He tunsivat
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Hänet kuluttavana tulena, siksi he eivät voineet
ymmärtää Häntä. He eivät olleet taivuteltavissa olevia,
koska heidän mielipide ja käsitys Hänestä oli väärä.
Jumala on rakkaus ja Hän välittää niin paljon
sinusta, jopa päässäsi olevista hiuksista: “Eikö kahta
varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä
putoa maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa
teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis
peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta
varpusta” (Matteus 10:29-31). Siksi Hän ei halua sinun
olevan peloissaan tai huolestunut mistään elämässäsi.
Hän tietää sinun tarvitsevan rahaa, vaatteita, ruokaa,
suojaa ja kaikkia elämän perustarpeita ja on jo tehnyt
ne sinulle saatavissa oleviksi.
Hän sanoi 1. Korinttolaiskirjeessä 1:30, “Kaikki asiat
ovat sinun”; usko ja hyväksy se, koska se on totta. Elä siinä
tietoisuudessa, että Jumala on todella tehnyt kaiken, mitä
ikinä voisit tarvita menestyksekkääseen elämään täällä
maan päällä, sinun saatavillesi Kristuksessa Jeesuksessa.
Nauti elämästäsi yksinkertaisesti hyväksymällä Hänen
Sanansa ja elämällä sen mukaisesti.

Rukous

Rakas Isä, minä ylistän ja
kiitän sinua sinun hyvyydestäsi
elämässäni. Kiitos, että välität
minusta niin paljon, että olet
antanut minulle kaiken, mitä
tarvitsen voitokkaaseen elämään
maan päällä. Kristus on kirkastettu
minussa tänä päivänä ja Hänen
vanhurskautensa tulee julki minun
kauttani, Jeesuksen nimessä.
Aamen.

1 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA

Johannes 15:1-17
1 Aikakirja 3-4
2 VUODEN
RAAMATUNLUKUSUUNNITELMA
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Kasvun tasot
Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on
kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän
on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä
varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta
ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta
(Heprealaiskirje 5:13-14).

J

otkut kristityt innostuvat lukiessaan 1
Korinttolaiskirje 1:30, missä Henki Apostoli
Paavalin kautta kertoo, että Kristus on tullut meille
viisaudeksi. Sitten he törmäävät Jaakobin kirjeeseen
1:5 ja hämmentyvät. “Pitäisikö meidän vielä pyytää
viisautta, kun Kristus on annettu meille viisaudeksi?
he miettivät.” Nämä kaksi jaetta eivät ole lainkaan
ristiriidassa keskenään, kyse on kasvun tasoista
Kristuksessa.
Kirjoitukset on annettu meille ohjaamaan ja
johdattamaan meitä. Kun tutkit niitä, huomaat, että
siellä on eri tasoista opetusta eri kasvuvaiheessa
oleville kristityille. Jotkut on osoitettu pienille lapsille
Kristuksessa, toiset varttuneemmille ja sittenhän siellä
on myös opetusta “isille” tai hengellisesti täysikasvuisille
Kristuksessa.
Joka on vielä lapsi Kristuksessa, voi siteerata ja
tunnustaa, että Kristus on tullut hänelle viisaudeksi,
mutta hän ei ole vielä todella saanut kiinni siitä. Hänen
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sanansa ja toimintansa voi olla yhä ristiriidassa Sanan ja
Jumalan viisauden kanssa. Hän ei ole vielä tuonut ilmi
viisautta, joka on oikeamielisyyden hedelmä. Hän yhä
toimii ja ajattelee kuten muu maailma, kuten viisautta
vailla olevat. Tämän vuoksi Jaakob sanookin sellaisille
ihmisille, “Pyydä, että viisaus tulee todellisuudeksi
elämässäsi.”
Muista, lapset, imeväiset Kristuksessa, kyselevät
asioita. Jeesus sanoi, “Anokaa, niin teille annetaan”.
Hän kertoi sen esimerkin kanssa, jossa lapset pyysivät
isältä leipää (Luukas 11:9-12 KJV). Hengellisesti
täysikasvuinen ei kysele mitään, koska häneltä ei
puutu mitään Kristuksessa. Tästä on tullut hänen elävä
tietoisuutensa. Tämä on taso, jossa Jumala haluaa sinun
toimivan. Kun tiedät, että kaikki asiat ovat jo sinun, sinä
et pyydä viisautta vaan kuljet viisaudessa.

Tunnustus

Minä kannan oikeamielisyyden
hedelmiä ja Jumalan kirkkaus
tulee ilmi minussa tänään
viisaudessa, voimassa ja
kykenevyydessä! Minä elän
voitossa ja herruudessa yli
tämän maailman olosuhteiden,
Jeesuksen nimessä. Aamen.
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Lisäopiskelua varten:
1 Korinttolaiskirje 3:21-22; Galatalaiskirje 4:1-2
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PELASTUSRUKOUS

L

uotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän
Päivän Sanan kautta. Kehotamme sinua tekemään
Jeesuksesta Kristuksesta elämäsi Herran rukoilemalla
ääneen:
“Rakas Herra Jumala, uskon koko sydämestäni
Jeesukseen Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan.
Uskon, että Hän kuoli puolestani ja Jumala nosti
Hänet ylös kuolleista. Uskon, että Hän on elossa tänä
päivänä. Tunnustan suullani, että Jeesus Kristus on
elämäni Herra tästä päivästä eteenpäin. Hänen kautta
ja Hänen Nimessä minulla on iankaikkinen elämä; olen
uudesti syntynyt. Kiitos Herra, että pelastat sieluni!
Olen nyt Jumalan lapsi. Halleluja!”

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

united kingdom:		

+44 (0)1708 556 604
nigeria:

+234 812 340 6547
+234 812 340 6791
canada:

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

south africa:		

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

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

Lukeaksesi lisää

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