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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 1,140 eri kielellä ja
lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme siihen,
että vuoden 2019 painos tästä päivän sanasta, tulee
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden.
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen
Jumalan Sanassa.
-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-

Lue ja mietiskele huolellisesti jokaista artikkelia.
Rukousten ja tunnustusten päivittäinen ääneen sanominen
itsellesi, tulee varmistamaan Jumalan Sanan mukaisten
tulosten toteutumisen, kun sinä itse puhut niitä elämääsi.
Lue koko Raamattu läpi, joko yhden vuoden
lukusuunnitelman mukaisesti tai aivan uuden kahden vuoden
lukusuunnitelman mukaisesti.
Voit myös jakaa päivittäisen Raamatunlukusuunnitelmasi
kahteen osaan - aamun ja illan lukuhetkiin
Hyödynnä päivän sanaa rukouksen täyteisten tavoitteidesi
kirjaamiseen joka kuukausi ja mittaa näin menestystäsi, kun
saavutat tavoitteen toisensa perään.
Kutsumme sinut nauttimaan Jumalan kirkkauden läsnäolosta
ja voitosta läpi koko vuoden, kun otat joka päiväisen annoksesi
Jumalan Sanaa! Me rakastamme sinua! Jumala siunatkoon sinua!

-Pastori Chris Oyakhilome
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KRISTUS ON MEIDÄN
“LUNASTUKSEMME”
Jossa meillä on lunastus hänen verensä
kautta, rikkomusten anteeksisaaminen,
hänen armonsa rikkauden mukaan
(Efesolaiskirje 1:7).

S

ana “lunastus” ylempänä olevassa jakeessa on
käännetty kreikan kielen sanasta “apolutrosis”,
joka tarkoittaa vapautusta, lunastusta ja tärkeimpänä
vapaaksi irrottamista. Näiden kaikkien ollessa
synonyymeja sanalle “apolutrosis,” on tärkeää
ymmärtää tämä vapaaksi irrottaminen oikeassa
asiayhteydessä.
Raamattu sanoo, “Ja avuksesi huuda minua
hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja
sinun pitää kunnioittaman minua” (Psalmit 50:15).
Jumala vakuuttaa tässä kohtaa Hänen omilleen, että
Hän vapauttaa. Mutta nyt Hänestä on tullut sinun
vapautuksesi, tarkoittaen sitä, että sillä ei ole väliä
minkälaiseen ongelmaan sinä olet joutunut, Hän vetää
sinut siitä ulos, Hän päästää sinut vapaaksi.
Sananlaskut 12:13 sanoo, “Mutta vanhurskas
tulee vaikeuksista ulos” (ASV). Tämä tarkoittaa sitä,
että vanhurskas voi tai saattaa kyllä joutua vaikeuksiin,
mutta hänen vapautumiselleen on olemassa takuu:
Kristus! Kristus on hänen vapautuksensa! Se sotku,
jossa sinä olet, saattaa olla itse aiheutettua tai
väärinkäsitysten seurausta, mutta Kristus on sinun
vakuutesi siitä, että sinä tulet vaikeuksista ulos, sillä
Hän on sinun vapautuksesi. Kunnia Jumalalle!
Se, että Kristus on sinun lunastuksesi (vapautuksesi)
tarkoittaa sitä, että Hän hyvittää sinun virheesi. Jokainen
finnish

virhe ja jokainen synti on laitettu Hänen päällensä.
Hän on velvoitettuna pelastamaan sinut. Hän auttaa
sinut kuiville jokaisesta suosta, mutta ei siksi, että sinä
ansaitsisit sen omilla teoillasi tai omalla yrittämiselläsi,
vaan koska sinusta on maksettu lunnaat Kristuksessa
Jeesuksessa. Hän nostaa sinut ylös lokaisesta liejusta
(Psalmi 40:2). Halleluja!
Kun sinä sitten teet virheen tai ajaudut vaikeuksiin,
ole rohkea kutsumaan Hänet avuksesi. Hän ei pelkää
sinun vaikeuksiasi. Eikä ihme, että psalmin kirjoittaja
sanoi, “Mutta minä veisaan sinun väkevyydestäsi
ja riemuitsen aamulla sinun armostasi, sillä sinä
olet minun linnani ja pakopaikkani minun hätäni
päivänä” (Psalmit 59:16). Hän on sinun vapautuksesi
ja sinun Vapauttajasi. Hän on sinun pelastaja, Se joka
nostaa sinut vaikeuksista ylös. Kunnia ikuisesti Hänen
nimelleen!

TUNNUSTUS
Minun vapautukseni on Kristuksessa. Ei ole väliä
minkälaisia vaikeuksia tielleni tulee, eikä ole
mitään väliä minkälaisia haasteita kohtaan, niillä
ei ole minuun mitään vaikutusta, koska Kristus on
vapautukseni. Hän nostaa minut ylös lokaisesta
liejusta. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 40:2-3; Jesaja 43:2-5; 1. Korinttolaiskirje 1:30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:22-35 & Ester 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:1-11 & 5. Mooseksen kirja 29
Leave comments on today’s devotional at
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Sillä monessa kohden me kaikki
hairahdumme. Jos joku ei hairahdu
puheessa, niin hän on täydellinen mies
ja kykenee hillitsemään myös koko
ruumiinsa (Jaakobin kirje 3:2).
ristityn täydellisyys tai kypsyys ilmenee
K
pääasiallisesti hänen oman suunsa kautta,
hänen kommunikaatiossaan. Jos tahdot mennä

elämässäsi oikeaan suuntaan, sinun oma suusi toimii
tässä kompassina. Mikäli sinun sanasi ovat loukkaavia,
tarkoittaen sitä, että oma kommunikaatiosi on
epätervettä, silloin tulet vaarantamaan oman elämäsi.
Sinun oma puheesi kontrolloi sinua.
Sananlaskut 18:21 sanoo, “Kielellä on vallassansa
kuolema ja elämä…” Jeesus sanoi, “...Sillä sydämen
kyllyydestä suu puhuu” (Matteus 12:34). Joten sinun
luonteesi muotoutuu omien ajatustesi seurauksena,
mutta sinun luonteesi tulee ilmaistuksi puheessasi,
sinun omissa sanoissasi. Tarkoittaen sitä, että sinun
ajattelusi on sinun luonteesi, mutta sinun “puheesi”
on sinun elämäsi. Sinun omilla sanoillasi on näin suuri
merkitys.
Roomalaiskirje 10:10 sanoo, “suun tunnustuksella
pelastutaan.” Tämä on periaate. Jumala sanoi
Joosualle, “Älköön tämä lain kirja sinun suustasi
poistuko, vaan sinun tulee mietiskellä sitä päivät ja
yöt…” (Joosua 1:8 KJV).
Mietiskele Jumalan Sanaa, älä salli sen poistua
sinun suustasi. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee
jatkaa Sanan tunnustamista. Ei sen väliä mitä ympärilläsi
tapahtuu, pidä Sana huulillasi. Raamattu sanoo, “Jos
tie painuu alaspäin, niin sinä sanot: ‘Ylös!’...” (Jobin
finnish

kirja 22:29). Ja edelleenkin painopiste on siinä, mitä
sinä sanot.
Kun tilanteet muuttuvat haastaviksi, sinun ei
tarvitse jäädä odottamaan takaisin ylös nostamista,
vaan sinussa itsessäsi on voima ylös nousemiseen ja se
löytyy sinun omasta suustasi. Sinä tulet katapulttaamaan
itsesi omalla suullasi epämääräisistä tilanteista
kohti suurenmoisuutta! Sinä nostat itsesi inflaation,
niukkuuden ja puutteen orjuudesta yltäkylläisyyteen.
Kyse on siitä mitä sinä sanot! Julista, että sinä olet
äärimmäisen siunattu ja menestyvä. Ja julista, että sinä
kuljet taloudellisessa yltäkylläisyydessä, silloin elämäsi
alkaa kallistua tätä suuntaa kohti.
Mitä sinä tahdot saada omaan elämääsi? Kaikki
se on sinun omassa suussasi. Sano se ja sinulla tulee
olemaan se! Juuri tästä Jeesus puhui Markuksen
evankeliumissa 11:23: “Totisesti minä sanon teille...
jos joku sanoisi...eikä epäilisi sydämessään, vaan
uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se
hänelle tapahtuisi.” Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
Puheeni on muokattu samaan linjaan Jumalan
ajatusten ja suunnan kanssa omassa elämässäni.
Minä julistan, että menestys, voitto, vauraus,
kasvu ja taloudellinen yltäkylläisyys ovat elämäni
tunnusmerkkejä! Aamen!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 6:2; Matteus 12:37; Jaakobin kirje 3:3-6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:36-16:1-15 & Ester 8-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:12-19 & 5. Mooseksen kirja 30
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SANAN LAPSET
Te itse olette meidän kirjeemme, joka on
sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki
ihmiset tuntevat ja lukevat
(2. Korinttolaiskirje 3:2).

J

okainen kristitty on syntynyt Sanasta, tarkoittaen
meidän olevan Sanan lapsia. Raamattu sanoo,
“Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta,
vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän
ja pysyvän sanan kautta” (1. Pietarin kirje 1:23). Joten
sinä olet Sana lihassa!
Tätä apostoli Paavali tarkoitti kirjoittaessaan meistä
elävinä “Kristuksen kirjeinä.” 2. Korinttolaiskirjeessä 3:3
hän sanoi, “Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen
kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei
musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei
kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin”. Tänä
päivänä, kun joku tahtoo nähdä Jumalan Sanan, hänen
tulisi katsoa sinuun, sillä sinä olet Kristuksen kirje! Tästä
on kyse Seurakunnassa - Sana lihassa!
Herra Jeesus oli Jumalan Sana ihmislihassa - Sana,
joka asui ihmislihassa. Hän oli Jumalan kirje. Hän oli
rakkauskirje, jonka Jumala lähetti maailmaan. Raamattu
sanoo, Johanneksen evankeliumissa 1:14, että Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Tämä sama Sana, joka tuli lihaksi, synnytti myös
meidät. Jaakobin kirjeessä 1:18 julistetaan, “Tahtonsa
mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla,
ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.” Me olemme
finnish

Sanan jälkeläisiä. Me olemme syntyneet hengen
ulottuvuuteen olemaan Sanan kautta niin kuin Jeesus.
Kunnia Jumalalle!
Sinun elämäsi on Sanan elämää. Sinä et ole
tavanomainen henkilö. Sinä saatat kyllä näyttää ihan
samalta kuin muut, mutta sinä olet erilainen. Sinä olet
Jumalan sanoma - Hänen Sanansa! Joten älä sen vuoksi
aliarvioi itseäsi.
Sinä et ole syntynyt katoavasta siemenestä,
vaan katoamattomasta Jumalan siemenestä. Tästä
syystä sinussa oleva elämä on Jumala-elämää, Sanan
elämää. 1. Johanneksen kirje 4:4 sanoo, “Te olette
Jumalasta…,” tarkoittaen sinun syntyneen Jumalasta,
sinä polveudut Hänestä. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minun elämäni on Jumalan kunniaksi. Minä en ole
tavanomainen henkilö, sillä minä olen Kristuksen
elävä kirje, jota ei ole kirjoitettu musteella, vaan
elävän Jumalan Hengellä, jotta kaikki ihmiset saavat
sen nähdä ja tuntea. Minun kauttani monet tulevat
tuntemaan Kristuksen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 3:3; 2. Korinttolaiskirje 3:18; Jaakobin kirje 1:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:16-40 & Job 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:20-30 & 5. Mooseksen kirja 31
Leave comments on today’s devotional at
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Ja kun hän oli matkalla, tapahtui
hänen lähestyessään Damaskoa, että
yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen
ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja
kuuli äänen, joka sanoi hänelle: “Saul,
Saul, miksi vainoat minua?” Hän sanoi:
“Kuka olet, herra?” Hän vastasi: “Minä
olen Jeesus, jota sinä vainoat”
(Apostolienteot 9:3-5).

Y

l e mp ä n ä o l ev a R a a m a t u n paikk a o n
selkeä viittaus Kristuksen ja Seurakunnan
erottamattomaan ykseyteen. Ennen kääntymystään,
Saul sai paljon tuhoa aikaan alku-seurakunnalle ja hän
vainosi kristittyjä kaikkialla, kunnes hän kohtasi Herran,
joka pysäytti hänet ja kysyi, “...Saul, Saul, miksi vainoat
minua?”
Jeesus identifioi Itsensä todella läheisesti
Seurakuntansa kanssa. Lue vielä uudelleen Hänen
sanansa tälle vahingolliselle Saulille, jota kutsuttiin
Tarsolaiseksi. Mestari ei sanonut, “Saul, miksi sinä
vainoat minun seuraajiani.” Sen sijaan Hän otti sen
henkilökohtaisesti, sillä me olemme samaa ruumista
Hänen kanssaan. Hyökkäys Seurakuntaa kohtaan
on hyökkäys Jeesusta kohtaan, koska Hän on Viini
ja me (Seurakunta) olemme oksat. Meissä on Hänen
todellinen elämä, Hän on tuonut meidät yhteyteen
Itsensä kanssa.
Muista aina se, että kaikki mitä sinä teet
Seurakunnan puolesta tai sitä vastaan, kohdistuu aina
finnish

Kristukseen. Seurakunnan vainoaminen on Jeesuksen
vainoamista, koska Hän on Seurakunnan pää: “Ja hän
on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on
alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että
hän olisi kaikessa ensimmäinen” (Kolossalaiskirje
1:18). Pää ja koko ruumis ovat yhden ja saman nimen
alla - Kristuksen! Me olemme siis näin ollen Kristuksen
ruumiin jäseniä.
Kun olet uudestisyntynyt, sinut on kastettu
Kristuksen ruumiiseen. 1. Korinttolaiskirje 12:27 sanoo,
“Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne
hänen jäseniänsä.” Kristuksen ruumiin jäsenenä, sinä
et vastaa sellaiseen nimeen, joka eroaa päästä tai
ruumiista, joka on Kristus. Tämän tarkoituksena on
auttaa sinua näkemään se, kuka sinä olet, missä sinä
olet ja mitä sinulla on: sinä olet yhtä Kristuksen kanssa.
Kun Hänet herätettiin kuolleista, sinut herätettiin
yhdessä Hänen kanssaan. Nyt kun Hänet on asetettu
istumaan valtaistuimelle, sinut on asetettu yhdessä
Hänen kanssaan hallintavallan, kirkkauden ja
auktoriteetin paikalle. Tämän takia sinun tulee hallita
maailmaa ja omaa ympäristöäsi Kristuksen kunniaksi!

TUNNUSTUS
Minut on asetettu yhdessä Kristuksen kanssa
hallintavallan, kunnian ja auktoriteetin paikalle
hallitsemaan ja vallitsemaan ylitse kaikkien tilanteiden
siten, että minä hallitsen aina omaa maailmaani
Pyhän Hengen voiman kautta! Kunnia Jumalalle nyt
ja aina!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 15:5; Efesolaiskirje 5:29-30; 1. Korinttolaiskirje 12:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:31-38 & 5. Mooseksen kirja 32
Leave comments on today’s devotional at
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OTA “SANAN KYLPY”
Te olette jo puhtaat sen sanan tähden,
jonka minä olen teille puhunut
(Johannes 15:3).
uvitellaanpa kristitty, joka herää aamulla ja avaa
K
TV:n, josta sattuu näkymään juuri sillä hetkellä
“Pastori Chrisin opetus-video.” Hän antaa sille täyden

huomionsa aina loppuun saakka ja sitten seuraava
ohjelma alkaa, mutta se onkin epätervettä katsottavaa
kristitylle. Siitä huolimatta, hän jatkaa sen katselua.
Kun hän on sitten katsonut myös tämän ohjelman,
ja muutaman muunkin vielä sen perään (kaikki
epäterveellä sisällöllä), nyt hän on jo liian väsynyt
rukoilemaan ja opiskelemaan Sanaa. Hän tuntee olonsa
paheksuttavaksi ja hän alkaa tuntea olonsa jopa jo
liian “likaiseksi” siihen, että voisi mennä seurakuntaan,
ajatellen että hänen pitäisi ensin vähän “puhdistautua.”
Hän saattaa alkaa rukoilemaan, “Oi Jumala, ole kiltti
ja virvoita minua.”
Tällaiselle kristitylle on nyt aivan erityisen tärkeää
mennä Seurakuntaan! Hänen oma epäterve toiminta
voi hidastaa hänen hengellistä kasvuaan mikäli se
jatkuu, hän tarvitsee nyt pikimmiten Sana-kylvyn!
Kukaan ei ole koskaan “liian likainen” Jumalalle.
Jeesus sanoi avausjakeessamme, “Te olette jo puhtaat
sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut”
(Johannes 15:3).
Kyse on Sanan palvelutyöstä, joka puhdistaa sinut
synnistä, syyllisyydestä ja kaikesta jumalattomuudesta.
Joten älä siis jää kotiin silloin, kun sinun tulee olla
Seurakunnassa, sen tähden, että ajattelit tehneesi jotain
sellaista, joka teki sinut “liian likaiseksi” Jumalalle. Mene
Seurakuntaan! Hän tulee puhdistamaan sinut! Hän
tekee sen Sanan kautta.
Jeesus ei tullut täydellisiä ihmisiä varten. Vaan sen
sijaan, Hän tuli tekemään ihmisistä täydellisiä. Hän
on erikoistunut muuttamaan epätäydellisiä ihmisiä ja
finnish

tuomaan heidät täydellisyyteen. Hän kasvatti Pietaria,
jolla oli “epävakaa” persoona ja muutti vahingollisen
persoonan Paavalissa, joista molemmista tulikin sitten
lopulta suuria Evankeliumin apostoleja. Jos Hän
kerran teki tämän, niin Hän voi puhdistaa ja kouluttaa
myös sinusta tulemaan kaikkein parasta sinua Hänen
kunniakseen.
Aseta itsesi Jumalan Sanan puhdistavan voiman
alaisuuteen. Opiskele ja mietiskele Raamatun
kirjoituksia. Saatat ehkä sanoa, “Mutta en tiedä mistä
edes alkaisin lukemaan Raamattua.” Tämä päivän sana
antaa sinulle hyvän aloituksen. Jatka sen ja kaikkien
siinä viitattujen Raamatun kohtien opiskelua.
Seuraa tämän lisäksi myös huolellisesti, joko yhden
tai kahden vuoden Raamatunluku-suunnitelmaa. Ja
ennen pitkää, tulet huomaamaan merkittävää muutosta
omassa elämässäsi ja sinun ympärilläsi olevat ihmiset
tulevat myös todistamaan tästä Jumalan armosta ja
kirkkaudesta, joka tulee olemaan aivan ilmeistä sinun
elämässäsi. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
Synnillä ei ole hallintavaltaa minuun. Minä vaellan
täydellisyydessä ja erinomaisuudessa, tuoden esiin
vanhurskauden töitä ja hedelmää. Jumalan Sanalla
on herruus minun mieleni yli ja minulla on voitto
yli synnin ja kaikkien siihen liittyvien seuraamusten.
Minä elän voitokkaasti, vanhurskaudessa ja Kristuksen
viisaudessa vaeltaen. Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 3:18; Roomalaiskirje 12:1-2; 1. Johannes
2:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Luukas 6:39-49 & 5. Mooseksen kirja 33
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Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat
hänen tykönsä ja sanoivat: “Me ja
fariseukset paastoamme paljon; miksi
sinun opetuslapsesi eivät paastoa?” Niin
Jeesus sanoi heille:
(Matteus 9:14).
ntaessaan omille opetuslapsilleen kehoituksen
A
paastoamiseen liittyen, Herra Jeesus varoitti
heitä, “Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä

niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa
surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan.
Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa”
(Matteus 6:16). Herran huomautus oli samaan aikaan
sekä ajatuksia provosoiva, että myös valaiseva.
Edeltävässä jakeessa 15, Hän oli sanonut, “...
Eiväthän häävieraat voi surra, niin kauan kuin ylkä
on heidän kanssaan? Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä
otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat.” Tässä
kohtaa Hän viittasi Hänen omaan paluuseensa Isän
luokse taivaaseen. Aina Hänen taivaaseen astumisesta
lähtien Seurakunta on paastonnut - opetuslapset ja myös
alku-seurakunta ovat paastonneet. Näin ollen rukous ja
paasto ovat osana meidän hengellistä toimintaamme
kristittyinä. “Milloin sitten on tarpeen paastota?” joku
saattaa kysyä.
Ensinnäkin, kun sinun paikallinen seurakuntasi julistaa
rukouksen ja paaston ajan, silloin on aika paastota. Älä
koskaan eristä itseäsi tällaisesta kutsusta, koska kyseessä
on osa yhteisestä toiminnastamme. On olemassa asioita
joita me teemme yhdessä: yhteinen ylistys ja useat
muutkin asiat ovat tarkoitetut edesauttamaan hengellistä
kasvua ja kehitystä. Rukous ja paasto ovat myös näissä
mukana.
Toiseksi, kun sinä valitset paastota ja rukoilla tai
jos Pyhä Henki johtaa sinut tekemään niin, älä jätä sitä
finnish

huomiotta. Tämä on upea tilaisuus ja erityisesti silloin, jos
Henki johdattaa sinua siihen. Ja sinä kyllä tiedät sen, kun
Hän on Se, joka johdattaa sinua paastolle.
Jotkut aikatauluttavat rukouksen ja paaston olemaan
keinoina omalle hengelliselle kasvulle ja tämä on
erinomaista. Olipa kyseessä sitten mikä tahansa tapa
tai ajankohta, kun tunnet johdatusta paastolle, ota se
vakavasti. Tee paastoamisesta ja rukoilemisesta yksi osa
sinun henkilökohtaisista hengellisistä rutiineistasi.
Jos sinun paikallisessa seurakunnassasi julistetaan
rukouksen ja paaston aika, älä päätä yksipuolisesti, että
sinä et tule osallistumaan siihen. Älä myöskään päätä
itsenäisesti sitä, milloin sinä tulet päättämään paaston. Se
olisi väärin. Ole aina kurinalainen oman osallistumisesi
suhteen ja tiedosta se, että sitä seuraavat hyödyt ovat
olennaisia sinun omalle hengelliselle kasvullesi: “Sillä
ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta
jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän
lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen” (1. Timoteus 4:8).
Muista se, että paastoamisen ja rukoilemisen kautta
sinun oma tehokkuutesi hengen asioissa paranee. Sinun
kykysi kuulla ja vastaanottaa Jumalalta terävöityy ja sinä
tulet enemmän virittyneeksi niille hienovaraisille Hengen
signaaleille ja ohjeille, joita tarvitset korkeammalla tasolla
elämiseen ja jatkuvassa kirkkaudessa ja menestyksessä
elämiseen!

TUNNUSTUS

Minä olen herkkänä Hengen johdatukselle ja
Hänen opastukselleen omassa elämässäni, jotta
voin kasvaa ja kehittyä hengellisesti. Minun omat
toimeni Jumalan huoneessa inspiroivat nuoremmissa
kristityissä sitoutumista, kasvua ja kehitystä siten, että
heillä ei jää enää aihetta kompuroimiseen, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Nehemia 1:4; Apostolien teot 13:2; Matteus 26:38-44

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:1-23 & Job 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:1-10 & 5. Mooseksen kirja 34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SEURAKUNTAA KUTSUTAAN “SEN
TIEN” VAELTAJIKSI
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Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja
murhaa Herran opetuslapsia vastaan
ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi
häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille,
että keitä hän vain löytäisi sen tien
vaeltajia… (Apostolien teot 9:1-2).

Y

lempänä olevan jakeen alleviivatusta osasta,
me näemme sen, miten Seurakuntaa kutsuttiin
jo apostolien aikoina “sen tien” vaeltajiksi. On hyvin
mielenkiintoista, että Seurakuntaa kutsuttiin “siksi
tieksi,” sen jälkeen, kun Jeesus oli sanonut Johanneksen
evankeliumissa 14:6, “...Minä olen tie ja totuus ja
elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun
kauttani.”
Tämä näyttää meille meidän erottamattoman
yhteytemme Hänen kanssaan. Sillä niin kuin Hän on,
niin olemme myös me tässä maailmassa. Me olemme
tänä päivänä se TIE Isän luokse, tie Hänen läsnäoloonsa.
Halleluja! Apostolien teoissa 22:4, apostoli Paavali
kertoo siitä, kuinka hän vainosi Seurakuntaa sanomalla,
“Minä vainosin tämän tien seuraajia aina kuolemaan
saakka, pidättäen sekä miehiä, että naisia ja heittämällä
heidät vankeuteen” (NIV). Ja sitten vielä Apostolien
teoissa 22:14 hän sanoi, “Tunnustan kuitenkin sen,
että palvon isiemme Jumalaa tämän tien seuraajana,
mitä he kutsuvat lahkoksi…” (NIV).
He kutsuivat alku-Seurakuntaa, “tämän tien”
seuraajiksi. Herra kuvaili Itseään sanomalla, “Minä olen
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tie!” (Johannes 14:6). Uusi ja elävä tie tuli Jeesuksessa
paljastetuksi ja nyt, kun me olemme Hänen sanomansa
kantajina, meistä on tullut tämä tie.
Tämä on liikaa uskonnolliselle mielelle, mutta
tämä on sitä, mitä Sana näyttää meille. Me olemme tie
Isän luokse! Meidän tehtävänämme ei ole ainoastaan
näyttää ihmisille Jumalan läsnäoloa, vaan meidän on
määrä myös saattaa heidät siihen sisälle. Siunattu
olkoon Jumala! Obadja 1:21 sanoo, “Pelastajat
nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun
vuorta. Ja kuninkuus on oleva Herran.”
Huomaa: siinä ei sanottu, “Pelastaja nousee Siionin
vuorelle.” Vaan sen sijaan, siinä sanotaan “pelastajat,”
tarkoittaen sitä, että Siionista tulee monia pelastajia
ja me - Seurakunta - olemme nämä Siionista tulevat
pelastajat. Me olemme jumalallisen järjestyksen kantajia
ja iankaikkisten totuuksien jakelijoita. Ylistys ikuisesti
Jumalalle!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet hyväksynyt
minut Kristuksen lähettilääksi näyttämään miehille ja
naisille Kuningaskunnan tavan elää. Minä tunnistan
olevani maailman toivo ja valo. Ja minä toimin tästä
sovituksen virastani käsin kaikella sillä, mitä olen
ja kaikella sillä, mitä minulla on, johdattaen monet
omasta maailmastani sisälle Kuningaskuntaan,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 10:5-8; 2. Korinttolaiskirje 5:18-19; Heprealaiskirje
10:19-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:24-19:1-7 & Job 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:11-17 & Joosua 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

UUTEEN SANOMAAN
HERÄTETTYNÄ
Andreian todistus muutoksesta
Jumalan Sanan kautta

Olen Brasiliasta kotoisin oleva perheenäiti ja olen ollut kristittynä
jo useita vuosia, mutta koskaan aiemmin Jumalan Sana ei ole vielä
avautunut minulle niin kuin Rapsodia Todellisuuksista kirjasen kautta.Rapsodia on herättänyt minut aivan uuteen sanomaan. Sanomaan
rakkaudesta ja korkeammasta elämästä Kristuksessa. Eikä ollutkaan
yllätys, että tästä syystä tulin riippuvaiseksi tämän ilmaisen kirjasen
opiskelusta, jonka vastaanotin joka päivä.
Seuraavana kuukautena, ennen kuin sain vielä uuden kirjasen, etsin
netistä mistä voisin ladata päivittäisen päivän sanan ja löysin Rapsodia Todellisuuksista nettisivun: www.rhapsodyofrealities.org. Latasin Rapsodian sieltä joka kuukausi vuoden ajan ja minusta tuli jopa
digitaalinen evankelista jakamalla netissä kopioita eräälle naisten
ryhmälle ja myös useille muille netissä oleville kontakteille, mukaan
lukien myös pastorit.
Todella monet ihmiset ovat vastaanottaneet pelastuksen sen myötä,
kun olen jakanut Rapsodia Todellisuuksista päivän sanaa. Olen saanut positiivista palautetta monilta ihmisiltä, jotka ovat sanoneet, että
Rapsodia Todellisuuksista kirjasen opiskeleminen aamuisin on pelastanut heidän koko päivänsä. Aina kun joku tulee kysymään rukousta,
minä ojennan hänelle heti ensimmäisenä Rapsodia Todellisuuksista
päivän sanan, koska tiedän, että se pitää sisällään vastauksia.
Kiitos Jumalalle Rapsodia Todellisuuksista. Sen myötä olen voinut
inspiroida monia ihmisiä ja erityisesti nuorta tytärtäni, joka tarkkailee
minua joka kerta, kun puhun muille ihmisille Jumalasta ja hän myös
seuraa omaa esimerkkiäni. Rapsodia Todellisuuksista on vaikuttanut siihen Evankeliumin sanomaan, jota me julistamme Brasiliassa
ja olenkin kiitollinen tästä mahdollisuudesta olla mukana tässä näin
mahtavassa työssä.

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

maanantai
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HENGEN ENERGIA
Sitä varten minä vaivaa näenkin,
pyrkien eteenpäin hänen työskentelynsä
mukaisesti, joka tekee minussa
voimallisesti työtään
(Kolossalaiskirje 1:29 KJV).

A

vausjakeessamme Paavali viittaa luontaiseen
kykyyn, Hengen energiaan, joka tekee työtään
hänessä. Tämä ei rajoitu ainoastaan Paavaliin, vaan
koskee aivan jokaista meistä, jolla on Pyhä Henki. Aivan
kuten Paavali, ole myös tietoisena tästä jumalallisesta
energiasta, joka tekee tekee työtään sinussa.
Sillä ei ole väliä minkälaisia haasteita sinä
kohtaat päiviesi aikana, koska on olemassa voima
- voimaannuttaminen - joka tekee työtään sinussa,
raivaten tieltäsi esteitä. Tämä on Hengen voima.
Apostoli Paavali viittasi tähän samaan voimaan 2.
Korinttolaiskirjeessä 3:5, kun hän sanoi Hengen
kautta, “Ei niin, että meillä itsellämme olisi riittävää
riittoisuutta ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä
itsestämme, vaan se riittoisuus, mikä meillä on, on
Jumalasta” (KJV).
Meillä on riittävä riittoisuus, sillä Jumalan Hengen
kyvykkyys tekee työtään meissä, koska Jumalan valo on
meissä. Raamattu sanoo, “...Kristus teissä, kirkkauden
toivo” (Kolossalaiskirje 1:27). Jumalan voima, elämä
ja luonto tekevät työtään sinussa, virraten koko
olemuksesi läpi.
Apostoli Paavali oli tietoisena siitä, että tämä
jumalallinen energia hänessä teki työtään hänen
sisimmästään käsin. Hänen avausjakeessamme
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käyttämä sana “työskennellä” tulee kreikan kielen
sanasta “energeia”, joka viittaa super-ihmis-energiaan.
Paavali, joka oli täynnä Pyhää Henkeä, tunnisti Jumalan
toiminnallisen voiman työskentelyn hänessä itsessään.
Mikä tietoisuus!
Oletko sinä tullut elämässäsi siihen pisteeseen,
jossa tiedät ja voit luottavaisin mielin sanoa, että
super-ihmis-voima tekee työtään sinussa? Sinun pitäisi
tietää tämä. Sinä et näe vaivaa tai pyri eteenpäin
sinun omassa fyysisessä voimassasi tai inhimillisessä
kekseliäisyydessäsi, vaan Hengen energiassa.
Tämä energia ei tee työtään sinussa säästeliäästi,
vaan voimallisesti, tarkoittaen sitä, että sinä et
voi hyytyä! Mikä elämä sinulla onkaan! Nyt voit
ymmärtää paremmin Paavalin alamaisuutta Hengelle
2. Korinttolaiskirjeessä 4:16, “Sentähden me emme
lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme
menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä
uudistuu.”

TUNNUSTUS
Minun potentiaalini on rajaton, sillä minut on
jumalallisesti puettu kirkkauden elämään, Jumalan
väkevässä voimassa, joka minussa voimallisesti
vaikuttaa! Minussa vaikuttavan jumalallisen kyvyn
ansiosta, saavutan tuloksia, jotka ylittävät luonnolliset
kykyni. Pyhä Henki asuu minussa ja Hän vaikuttaa
minussa! Hän toteuttaa Hänen omaa palvelutyötään
minussa! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:13; Filippiläiskirje 4:13; Miika 3:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:8-41 & Job 15-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:18-35 & Joosua 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TIE ISÄN LÄSNÄOLOON
Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja
totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani
(Johannes 14:6).

S

urullisin päivä koko ihmiskunnan historiassa
oli se, kun Aadam teki syntiä Jumalaa vastaan
ja sen seurauksena hänet ajettiin yhdessä vaimonsa
Eevan kanssa pois Jumalan läsnäolosta.
Ihminen oli ollut yhteydessä Jumalan kanssa,
ollessaan Hänen kuvanaan ja Hänen kaltaisenaan!
Raamattu kertoo Jumalan lähettäneen enkelin
vartioimaan liekehtivän miekan kanssa puutarhan
porttia, että Aadam ei enää voisi palata takaisin Eedenin
puutarhaan.
Sitten yhtäkkiä, ihminen (Adam) tajuaa jotakin: se
rikas yhdessäolo, mikä hänellä oli Jumalan kanssa, on
nyt päättynyt. Tämä oli uskonnon alku. Ihminen alkoi
yrittämään tehdä kaikkea mahdollista, jotta hän voisi
päästä jälleen tähän jumalalliseen läsnäoloon.
Kaikki maailman uskonnot ovat tänä päivänä
etsimässä yhtä ja samaa asiaa: kadotettua läsnäoloa.
Ihmiselle ei ollut olemassa minkäänlaista tietä takaisin
tähän läsnäoloon, ennen kuin Jeesus tuli. Hän antoi
hämmästyttävän lausunnon, kun Hän sanoi, “Minä
olen TIE... ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani!” (Johannes 14:6). Hän on se tie tähän
“kadotettuun läsnäoloon.”
Tämä oli se, mitä Aadam tarvitsi. Tämä oli se, mitä
Aabraham, Mooses ja kaikki juutalaiset papit tarvitsivat:
tie Isän läsnäoloon! Jeesus on tämä tie! “Jonka pääsyn
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hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi,
joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta”
(Heprealaiskirje 10:20).
Enää ei ole esirippua, eikä mitään muutakaan, mikä
erottaisi meitä Isästä. Hän on tuonut meidät Jumalan
läsnäoloon ja Raamattu sanoo, “Hänen läsnäolossaan
on ilon täyteys” (Psalmi 16:11). Missään muualla ei ole
olemassa sellaista iloa kuin mitä Jumalan läsnäolossa.
Mikä kirkkauden täyteinen elämä meillä onkaan
Kristuksessa!
Jos et ole vielä löytänyt tietäsi Hänen läsnäoloon,
jos sinä et ole vielä uudestisyntynyt, tämä on
sinun hetkesi! Enää ei ole tarvetta jatkaa tappiossa,
tietämättömyydessä tai synnissä rypemisessä. Sinun
ja Jumalan välillä ei ole enää olemassa vihollisuutta.
Kaikki mitä sinun tulee tehdä on Jeesuksen Herruuden
tunnustaminen oman elämäsi ylle ja niin sinun henkesi
tulee uudelleen luoduksi, jotta voit alkaa elämään
uutta ja jännittävää elämää Hänen läsnäolossaan
iankaikkisesti.

RUKOUS
Rakas Isä, olen ikuisesti kiitollinen sinun
ehdottomasta rakkaudestasi, joka on vuodatettu
niin runsaana ylleni. Olen myös niin kiitollinen tästä
upeasta etuoikeudestani, että saan olla todellisena
jäsenenä sinun suuressa perheessäsi. Nautin kaikista
siunauksista ja eduista, joita tämä ykseyteni sinun
kanssasi on tuonut minulle ja olen myös tietoisena
sinun kirkkaudestasi omassa elämässäni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 16:11; Efesolaiskirje 2:18-19; Roomalaiskirje 5:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:1-16 & Job 19-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:36-50 & Joosua 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RAKENTAMASSA HÄNEN
TEMPPELIÄÄN
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Ja minä sanon sinulle: sinä olet
Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan
seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä
voita (Matteus 16:18).
anhan Testamentin puolella kerrotaan
V
ensimmäisestä telttamajasta, jonka rakensi
Mooses ja myöhemmin tämän jälkeen toisen

telttamajan rakensi Salomo. Sitten oli vielä kolmaskin
ja tällä kertaa sen rakensi Herodes ja siitä tulikin aivan
upea temppeli.
Uuden Testamentin puolelle siirryttäessä,
Herra Jeesus oli ensimmäinen temppeli. Hän sanoi
Johanneksen evankeliumissa 2:19, viitaten Itseensä,
“Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä
pystytän sen kolmessa päivässä.” Toinen temppeli olet
sinä, sillä Raamattu sanoo 1. Korinttolaiskirjeessä 3:16,
“Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli…?” Ja
kolmas temppeli onkin sitten Seurakunta.
Aivan kuten sen mahtavan kolmannen temppelin
rakentamiseen tarvittiin Herodes, joka ei ollut
juutalainen, samoin tarvitaan nyt myös “juutalainen” ja
“pakana,” jotka ovat tulleet Kristukseen rakentamaan
yhdessä tätä kolmatta temppeliä - Seurakuntaa. Jokainen
meistä on vastuussa tämän kolmannen temppelin
rakentamisesta, tämän päivän Seurakunnasta.
Kun johdatat uusia sieluja Kristukselle, sinä lisäät
jokaisessa heissä aina uuden rakennusmateriaalin
tähän temppeliin, sinä olet mukana kaunistamassa
Jumalan huonetta. Tämä on sitä, mistä Rapsodia
Todellisuuksista julkaisun jakamisessa ja kaikissa
ihmisten tavoittamiseen tähtäävissä tapahtumissamme
on kysymys! Me rakennamme Jumalan temppeliä.
finnish

Halleluja!
Tämä on työ, joka koskee meistä jokaista.
Me olemme Herran työtovereina rakentamassa
Hänen temppeliään: “Sillä me olemme Jumalan
työtovereita….” ( 1. Korinttolaiskirje 3:9). Vie oma
Evankeliumin palvelutyösi korkeammalle tasolle.
Älä salli minkäänlaisia häiriötekijöitä. Siirrä mielesi
pois omasta itsestäsi. Ajattele enemmän Häntä ja
Hänen Kuningaskuntansa laajentumista, kasvua ja
levittäytymistä.
Hän sanoi Matteuksen evankeliumissa 6:33,
“...etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen
vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille
annetaan.” Hän on jo tehnyt kaiken sen sinun saatavillesi,
mitä sinä tarvitset elämään ja jumalallisuuteen (2.
Pietarin kirje 1:3). Joten keskitä kaikki energiasi
ja intohimosi liittymään Hänen Seurakuntansa
rakentamiseen yhdessä Hänen kanssaan, koskettaen ja
muuttaen ihmisten elämiä kaikkialla ympäri maailman.
Ylistys Herralle!

TUNNUSTUS
Minä en häpeä Kristuksen Evankeliumia, sillä se
on Jumalan voima pelastukseen jokaiselle, joka
sen uskoo. Olen sitoutuneena Evankeliumin
levittämiseen, tuoden ihmiset ulos pimeydestä
Jumalan poikien ihmeelliseen vapauteen. Minä
muutan ja mullistan ihmisten elämiä joka päivä
Kristuksen kunniaksi. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 3:9-16; Matteus 28:19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:17-38 & Job 22-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:1-10 & Joosua 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME OLEMME MERKKEJÄ JA
AIKAKAUSIA
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Ja Jumala sanoi: “Tulkoot valot
taivaanvahvuuteen erottamaan
päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä
osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia
(1.Mooseksen kirja).
iten voimallinen tämä ylempänä oleva
M
Raamatun paikka onkaan. Se ei käsittele
pelkästään aurinkoa, kuuta ja tähtiä. Jesaja 8:18 auttaa

selittämään tätä lisää, siinä sanotaan, “Katso, minä ja
lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme
Herran Sebaotin merkkeinä ja ihmeinä…..”
Sitten Uuden Testamentin puolella, Heprealaiskirje
2:13-14 viittaa tähän ylempänä olevaan Jesajan
profetiaan, sanoen meidän olevan merkkejä ja ihmeitä,
merkkejä ja aikakausia. Mitä tämä tarkoittaa? Jeesuksen
sanat Luukkaan evankeliumissa 10:5 selventävät tätä.
Hän sanoi, “Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa
ensiksi: ‘Rauha tälle talolle!’” Tämä tarkoittaa sitä,
että sinä tuot siihen taloon rauhan! Siellä missä on
ollut vaikeuksia, kriisejä ja kaaosta, kun sinä ilmestyt
paikalle, sinne tulee rauhallisuus. Halleluja!
Kuudes jae sanoo, “Ja jos siellä on rauhan lapsi,
niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä...”
(Luukas 10:6). Huomaa: Hän sanoi, “Teidän rauhanne
on lepäävä hänen päällänsä,” koska sinä olet rauhan
kantaja, Jeesuksen Kristuksen rauhan. Hän sanoi
Johanneksen evankeliumissa 14:27, “Rauhan minä
jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille….”
Rauha on voima yli kriisien. Joten kaikkialla minne
sinä menet, sinä tyynnytät myrskyn ja aikaansaat
muutoksia. He ovat saattaneet olla hätää kärsimässä
ennen kuin sinä saavuit paikalle, mutta sillä hetkellä,
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kun sinä ilmestyt paikalle, asiat muuttuvat. Ilo saapuu
paikalle! Voitto saapuu paikalle! Menestys saapuu
paikalle. Halleluja!
Eikä tässä vielä kaikki, sinä tuot myös terveyden
aikakauden! Kun jatkamme eteenpäin jakeisiin 9 ja
10, Jeesus sanoi, “ja parantakaa sairaat siellä….”
Siellä missä on ollut sairautta ja kipua, sinä tuot sinne
terveyden! Jeesus ei sanonut, “Rukoilkaa siellä sairaiden
puolesta,” vaan Hän sanoi, että parantakaa heidät!
Hän toisti tämän saman totuuden vielä Matteuksen
evankeliumissa 10:8. Hän sanoi, “Parantakaa sairaita,
herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa
ulos riivaajia….”
Sinä et ole tavanomainen henkilö. Sinä olet
jumalallisten totuuksien kantaja ja jakelija. Pidä yllä
tätä tietoisuutta, että kaikkialla minne menet, sinä tuot
mukanasi rauhan ajan, rakkauden ajan, terveyden ajan,
toivon ja ilon ajan, sekä myös siunausten ja ihmeiden
ajan! Halleluja!

TUNNUSTUS
Kun julistan Evankeliumia, Henki kantaa siitä todistusta
sekä ihmeillä, että merkeillä ja voimateoilla, sekä
Pyhän Hengen lahjoilla Hänen oman tahtomisensa
mukaisesti. Kaikkialla minne menen, minä tuon
mukanani siunauksen aikakauden, eheyttäen monia
ja tehden heidät vahvoiksi ja vakaiksi! Kunnia
Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 52:7; Matteus 10:7-8; Markus 16:17-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:1-16 & Job 25-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:11-18 & Joosua 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

perjantai

12

SINÄ TARVITSET HÄNTÄ TOIMIAKSESI
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).

O

n tärkeää ymmärtää se, että mikään ei toimi
ilman Jumalaa. Sillä ei ole väliä minkälaista
työtä sinä teet, se tulee päättymään epäonnistumiseen,
jos Jumala ei ole siinä mukana. Ihminen on täydellinen
epäonnistuminen ilman Jumalaa. Jeesus oli täynnä
Pyhää Henkeä ja Hän työskenteli yhdessä Pyhän
Hengen kanssa, Hän myös varmisti sen, että Hän elää
meissä tänään.
Kukaan ei voi elää kristityn elämää tai tehdä
Jumalan työtä ilman Pyhää Henkeä, sillä on
kirjoitettu, “Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun
Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sakarja 4:6).
Täysin poikkeuksellinen elämä, kirkkauden täyteinen
tulevaisuus alkaa siitä, kun sinä tunnistat Pyhän Hengen
persoonan ja palvelutyön omassa elämässäsi. Jeesus
kutsui Häntä, “Isä, joka minussa asuu” (Johannes
14:10).
Tämä sama Pyhä Henki on synnyttänyt meidät,
Hän on meidän Isämme - Isä, joka asuu meissä! Sinun
tietoisuutesi Hänen läsnäolostaan sinun sisimmässäsi
tulee auttamaan sinua käsittämään sen, että kaikki
todellakin on mahdollista. Sellaiset asiat, jotka eivät ole
mahdollisia ihmisten kanssa, ovat mahdollisia Hänen
kanssaan. Hän tekee sinusta ehdottoman menestyksen
ja iankaikkisen voittajan.
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Ajattelepa sitä tosiasiaa, että edes Jeesus ei voinut
tehdä mitään ilman Pyhää Henkeä. Hän tarvitsi Pyhän
Hengen, jotta Hän pystyi toimimaan. Kaikki Hänen
tekemät upeat teot tapahtuivat Pyhän Hengen kautta.
Jos kerran Jeesus tarvitsi Pyhää Henkeä, tämä tarkoittaa
sitä, että sinä et voi tehdä mitään ilman Henkeä. Ei
ihme, että Jumala tahtoo meidän olevan aina täynnä
Henkeä ja Efesolaiskirje 5:18-21 paljastaa meille sen,
miten pysyä jatkuvasti Hengellä täytettynä.
Pyhä Henki on Jumala tekemässä työtään
meissä, rakentaen Hänen Seurakuntaa kauttamme.
Tunnista Hänet sinun auttajana ja silloin Hänen
kyvyistä tulee sinun kykyjä, Hänen vahvuudesta
tulee sinun vahvuutesi. Hänen kanssaan sinä et
voi koskaan epäonnistua tai hävitä. Hän on sinun
takuunasi ehdottomasta menestyksestä, voitosta ja
hallintavallasta.

RUKOUS
Kallisarvoinen Pyhä Henki, minä tunnistan sinun
palvelutyösi elämässäni. Kiitos sinun voimasta,
vahvuudesta ja väkevyydestä, jotka tekevät väkevästi
työtään minussa. Kiitos, että opastat minua kaikissa
asioissa. Minä kuljen terveydessä, voitossa, voimassa
ja menestyksessä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 3:5; Johannes 14:10-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:17-36 & Job 29-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:19-25 & Joosua 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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INNOKKAANA TEKEMÄÄN HYVÄÄ
Ja kun hyvää teemme, älkäämme
lannistuko, sillä me saamme ajan tullen
niittää, jos emme väsy
(Galatalaiskirje 6:9).
ykyään on sellaisia ihmisiä, jotka ovat
N
päätyneet sellaiseen ratkaisuun, että he eivät
ole enää ystävällisiä ja avuliaita toisia ihmisiä kohtaan.

Miksi? Heillä on ollut huonoja kokemuksia tai he ovat
nähneet miten jotkut toiset ovat joutuneet vaikeuksiin
tai hyväksikäytetyiksi, kun he ovat tarjonneet apuaan
toisille.
Meidän yhteiskuntamme on muuttunut kasvavissa
määrin niin julmaksi, että monet ovat lopettaneet
osoittamasta armoa ja myötätuntoa. Useita vuosia
takaperin, jos ajoit maantiellä ja näit jonkun tien varressa
vaikeuksissa, menit nopeasti hätiin. Mutta koska tämän
päivän maailmassa on niin paljon pahuutta, monet
ovat huolestuneempia siitä vaarasta mikä kohdistuu
heihin itseensä tuntemattomien auttamisessa. Pahuus
on saanut tämän aikaan.
Pahuus on kovettanut monien sydämet. He kyllä
tahtoisivat auttaa, mutta he eivät tahdo päätyä lopulta
itse uhreiksi. Mutta ymmärräthän sen, että sinun ei tule
koskaan luopua hyvän tekemisestä. Älä ole koskaan
vastahakoisena auttamisen suhteen, sillä sinussa
on voima, joka ylittää kirkkaasti kaiken pahuuden
yhteenlasketun voiman tässä maailmassa.
Suurempi on Hän joka on sinussa, kuin hän joka
on maailmassa. Sinä et ole avuton. Ajattele Jeesusta:
Ylipapin palvelijat tulivat pidättämään Häntä ja
Raamattu kertoo, “Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken,
mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille:
“Ketä te etsitte?” (Johannes 18:4). He sanoivat,
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“Jeesusta, Nasaretilaista” ja Jumalan voima tuli
välittömästi vapautetuksi ja he kaikki kaatuivat voiman
vaikutuksesta! Miksi he kaatuivat?
Juuri ennen tätä, Matteuksen evankeliumissa 26,
Jeesus oli ollut rukoilemassa Getsemanen puutarhassa
ja Pyhän Hengen voima oli täyttänyt Hänen koko
olemuksensa. Kun Hän sanoi, “Minä olen Hän,” sanat
tulivat ulos voiman kanssa. Hän ei ollut tyhjänä. Sama
on kyseessä myös sinun kohdallasi. Sinun sanasi ovat
voimalla täytettyjä, koska sinä kannat sisimmässäsi
jumalisuutta.
Se mitä sinä tarvitset on Hengen kehotus
Efesolaiskirjeestä 5:18: “Älkääkä juopuko viinistä,
sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä.”
Kun sinä olet täynnä Henkeä, sinun ei tarvitse koskaan
huolehtia siitä, että saattaisit joutua uhrin asemaan
hyvää tehdessäsi.
Ennen kuin lähdet liikenteeseen ja hoitamaan
päivittäisiä asioitasi, täytä itsesi Pyhällä Hengellä! Hän
tulee johdattamaan ja opastamaan sinua kaikkeen
siihen hyvään, mitä Hän on laittanut sinun sydämellesi
sinun tehtäväksesi, eikä kukaan ole kykenevä
vahingoittamaan tai estämään sinua. Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Herra, kiitos siitä, että olet siunannut minua
ja tehnyt minusta siunauksen, niin että minulla tulee
aina olemaan jokaisessa tilanteessa olemaan kaikki
se, mitä minä tarvitsen hyvien töiden tekemiseen.
En väsy koskaan tekemään hyvää, koska kuljen
Hengen johdatuksessa, ollen siunauksena omalle
maailmalleni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Galatalaiskirje 6:9-10; Heprealaiskirje 13:16; Sananlaskut
3:27-28

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:17-37-22:1-21 & Job 32-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:26-39 & Joosua 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka
olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on
kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki
ovat kuolleet (2. Korinttolaiskirje 5:14).

T

iesitkö sitä, että lopulta ainoa asia millä tulee
olemaan todellista merkitystä, on sinun
rakkautesi Herraan Jeesusta kohtaan? Jos olet elänyt
koko elämäsi saadaksesi tunnustusta ihmisiltä, ollaksesi
kuuluisa ja saadaksesi kaiken mahdollisen mitä rahalla
voi hankkia, mutta jos Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi
ei ole ollut pakottavana voimana elämässäsi, sinä olet
elänyt tyhjän elämän.
Herra Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa
8:36, “Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän
voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi
vahingon sielullensa?” Ja sitten vielä Matteuksen
evankeliumissa 6:33, Hän sanoi, “Vaan etsikää ensin
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin
myös kaikki tämä teille annetaan.” Mitäpä muutakaan
varten kristitty voisi elää, jos ei sitten Kristusta ja Hänen
Evankeliumiaan? Hän on ainut, jolla on merkitystä. Hän
on taivaan ja maan ilo.
Meidän ei tule kristittyinä tulla minkään muun
liikuttelemaksi, kuin vain ja ainoastaan Kristuksen ja
Hänen iankaikkisen Sanansa. Tämä tarkoittaa sitä, että
Hänen Sanansa ei tule sinun luoksesi ilman vaikutusta,
vaan se tuo vakuuttuneisuuden sinun sydämeesi ja
pakottaa sinut toimimaan: tekemään niitä asioita,
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jotka miellyttävät Isää. Ei ihme, että Herra Jeesus sanoi
Johanneksen evankeliumissa 14:15, “Jos te minua
rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.”
Sillä on todellista merkitystä, että sinä olet
Kristuksen rakkauden ajamana tekemässä niitä
asioita, joita sinä teet täällä maan päällä. Apostoli
Paavali näyttää meille avausjakeessamme häntä
motivoineen voiman, joka oli hänen ylitsevuotavan
sydämen palonsa takana Evankeliumia kohtaan, kyse
oli Kristuksen rakkaudesta. Tämä rakkaus ajoi häntä
julistamaan Evankeliumia ja tekemään kaikkea sitä, mitä
hän teki Evankeliumin eteenpäin menemisen puolesta.
Pidä yllä tämmöistä tietoisuutta. Tee Jeesuksesta
huomiosi keskipiste ja ole Hänen rakkautensa ajamana
kaikissa tekemisissäsi.

RUKOUS
Rakas Herra Jeesus, minä rakastan sinua kaikesta
sydämestäni, kaikesta sielustani ja koko mielelläni.
Minä kiitän sinua tästä etuoikeudesta olla
Evankeliumin palvelijana, josta on tullut pakottava
voima elämässäni. Olen ikuisesti tulessa Evankeliumin
puolesta, loistaen aina vaan kirkkaampana valona
omalle maailmalleni. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:5; Johannes 14:15; 2. Korinttolaiskirje 5:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 22:22-23:1-11 & Job 36-39
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:40-56 & Joosua 10
Leave comments on today’s devotional at
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HÄN EI OTA POIS KUOLEMAN KAUTTA
Vihollisista viimeisenä kukistetaan
kuolema (1. Korinttolaiskirje 15:26).

S

uurimmassa osassa uskonnollisia piirejä, kun
pidetään hautajaisia, on varsin yleistä kuulla
Jumalan palvelijan sanovan, “Herra antoi, ja Herra
otti; kiitetty olkoon Herran nimi” Mutta Herra ei “ota
pois” kuoleman kautta. Hän on elämän antaja ja
alkuunpanija, mutta kuolema ei tule Häneltä.
Raamattu tekee meille tiettäväksi sen, että kuolema
on vihollinen ja Raamattu viittaa siihen viimeisenä
vihollisena, joka tullaan kukistamaan. Kuolema on
kuitenkin jo kukistettu, kuten Raamattu näyttää meille.
Jumala ei ota koskaan ketään pois kuoleman
kautta. Ainoat ihmiset, jotka Hän otti pois tästä
maailmasta, Hän otti heidät pois elävinä. Raamattu
kertoo Eenokin kävelleen Jumalan kanssa ja yhtäkkiä
hänet otettiin pois täältä maan päältä Jumalan Hengen
kautta - elävänä taivaaseen (1. Mooseksen kirja 5:24).
Elia otettiin myös elossa olevana pois maan päältä (lue
2. Kuningasten kirja 2:11).
Entäpä sitten Jeesus? Hänet otettiin myös elävänä
pois! Ja mitä tulee niihin, jotka uskovat Häneen, heidät
tullaan myös ottamaan pois elävinä. Halleluja! 1.
Tessalonikalaiskirje 4:16-17 sanoo, “Sillä itse Herra on
tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja
Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet
nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme
elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan
yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan
yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran
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kanssa.” Tämä on Jumalan tapa “ottaa pois,” se ei
tapahdu kuoleman kautta. Tätä kutsutaan siirtymiseksi.
Ja tämän lisäksi, ne jotka Jumala otti pois, tiesivät
siitä jo etukäteen, ennen kuin se tapahtui. Raamattu
kertoo Eenokista, että hän miellytti Jumalaa, ennen kuin
hänet otettiin pois. Elia tiesi myös, että hänet tultaisiin
ottamaan pois ja hän keskusteli siitä Elisan kanssa (2.
Kuninkaiden kirja 2:9-11). Herra Jeesus puolestaan oli
tapaamassa Hänen opetuslapsiansa ja Hänen vielä
puhuessaan heille, Hän alkoi kohoamaan ylöspäin
(Apostolien teot 1:9). Hän oli kertonut heille, että Hän
tulisi lähtemään näin.
Mitä tulee meihin muihin, meillä tulee myös
olemaan sama todistus hengissämme, että lähtömme
aika lähestyy, jopa niinkin paljon, että alamme
puhumaan siitä. Tulemme tuntemaan kiireellisyyttä
hengessä ja tulemme julistamaan Evankeliumia
entistä suuremmalla palavuudella, taivutellen ihmisiä
uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Samaan aikaan, kun
teemme tätä, yhtäkkiä trumpetin ääni kuuluu ja meidät
temmataan pois tästä maailmasta. Kunnia Jumalalle!

RUKOUS
Kiitos sinulle kallisarvoinen Herra, että sinä
olet voittanut kuoleman ja tuonut elämän ja
kuolemattomuuden valon Evankeliumin kautta. Kiitos
siitä, että olet antanut minulle iankaikkisen elämän
Kristuksessa, jonka kautta saan elää iankaikkisesti
sinun läsnäolossasi ja sinun kunniaasi varten,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. kirje Timoteukselle 1:8-10; Hoosea 13:14; 1.
Korinttolaiskirje 15:51-54

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 23:12-35 & Job 40-42
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 9:1-9 & Joosua 11
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Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt.
Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on
täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse;
sillä heidän pahuutensa on suuri
(Joelin kirja 3:13).

K

aikki pahuus ja jumalattomuus, mitä me
näemme tässä maailmassamme, on meidän
mahdollisuutemme loistaa Evankeliumin valoa. Mitä
pimeämpi maailma on, sitä kirkkaampana meidän
valomme tulee loistaa, sillä me olemme valona tässä
pimeässä maailmassa (Filippiläiskirje 2:15).
Tämä syntinen ja kivuissa kamppaileva maailma
aikaansaa meille mahdollisuuksia Kristuksen
vanhurskauden esiin tuomiselle. Se on meidän
kutsumuksemme ja meidän täytyy tehdä se!
Kantaessamme Evankeliumin valoa, me käännämme
ihmiset pimeydestä valoon ja Saatanan vallan alta
Jumalan tykö.
Ajattelepa hetken aikaa Evankeliumin siunauksia
köyhille ja halveksituille, sekä kärsiville ja alas
painetuille. Minkälaisia lupauksia siinä onkaan heille!
Miten ihminen, joka ei ole mitään, voi Kristuksen
vastaanottamisen kautta nousta suoraan ruhtinasten
rinnalle Jumalan voimasta (1. Samuelin kirja 2:8)!
Tätä meidän Jumalamme tekee ja tämä on sitä
mitä Evankeliumi tekee. Kukaan ei ole liian syvällä,
kenenkään synnit eivät ole liian pahoja. Hän sanoi
Jesajan kirjassa 1:18, “Vaikka teidän syntinne ovat
veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.”
Halleluja!
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Joten nyt, kun katselet maailmaa ympärilläsi,
omista uudenlainen mielenlaatu, sillä Jeesus ei tullut
vanhurskaita, vaan syntisiä varten. Hän tuli pelastamaan
syntisiä ja tekemään meistä Jumalan poikia. Ja me
olemme hyvien uutisten kantajia.
Tämän päivän maailmasta on jo tullut niin toivoton.
Ihmiset ovat menettäneet toivonsa tulevaisuuden
suhteen, he ovat menettäneet toivonsa jo melkeen
kaikkeen mahdolliseen. Ja kun me palvelemme ihmisiä
tässä toivossa, me emme anna heille mitään vääränlaista
toivoa, ei. Hän todistaa Hänen todellisuutensa siinä
sanomassa, jota me julistamme.
Me emme koskaan ole palvelemassa yksin, kun
me julistamme, vaan Herra Itse vahvistaa Sanansa.
Raamattu sanoo, “Mutta he lähtivät ja saarnasivat
kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja
vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta”
(Markus 16:20). Tartu jokaiseen tilaisuuteen julistaa
Evankeliumia.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos, että luotat minuun ja katsot
minut arvolliseksi ja uskolliseksi, laittaessasi minut
hoitamaan tätä sovituksen virkaa ja uskoessasi
minun vastuulleni tämän rauhan Evankeliumin. Kun
loistan Evankeliumin valoa omaan maailmaani, sinun
armosi tulee vapautetuksi pelastusta varten ja monet
tulevat siirretyiksi iankaikkiseen elämään, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 9:16; 2. kirje Timoteukselle 4:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 24:1-27 & Psalmit 1-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 9:10-17 & Joosua 12
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KASVA ILMAN IKÄÄNTYMISTÄ
Sen tähden me emme lannistu; vaikka
ulkoinen ihmisemme menehtyykin, niin
sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu
päivä päivältä (2. Korinttolaiskirje 4:16).

I

kuinen elämä on elämää ilman ikääntymistä.
Kun vastaanotit ikuisen elämän sinä siirryit
kuolemasta elämään, ajasta ajattomaan ja iästäsi
iättömyyteen. Kristuksessa me kasvamme, mutta emme
ikäänny.
On tärkeää, että saat tästä kiinni, koska se
sukupolvi Seurakunnasta, joka saa tästä totuudesta
kiinni, on kirkkauden sukupolvi. Ihmisen kehoa ei
tarkoitettu vanhentumaan ja kuolemaan. Raamatun
kertomuksissa jotkut ihmiset elivät yli 900 vuotiaiksi,
jotkut 800 vuotiaiksi ja jotkut 700 vuotiaiksi ja niin
edespäin. Mutta Raamatun kirjoitusten mukaan,
ihmisen elinikä maan päällä vähitellen väheni synnin
vuoksi.
Kuitenkin Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus
otti meidän syntiemme rangaistuksen ja kuoli
pelastaakseen meidät. Jos tämä todella on totta ja jos
Hän todella antoi henkensä meidän syntiemme tähden,
se tarkoittaa sitä, että synti ongelma on käsitelty. Näin
ollen synnin vaikutuksen ei tulisi enää jatkua.
Tästä johtuen ihmisen ei tulisi olla enää oman
ikänsä uhri. Hänen elämänsä ei tulisi rajoittua olemaan
70 tai 80 vuotta, koska uudestisyntyneenä sinut on
tuotu Hänen kirkkauteen ja sinun tulisi elää kirkastettua
elämää. Sinun tulisi elää voittajana joka päivä omaa
elämääsi. Minkään asian maan päällä ei pitäisi saada
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sinua uhrin asemaan, ei edes vanhuuden, koska silloin
kun sinä astut sisään ajattomuuteen, sinä voit kasvaa
ilman ikääntymistä.
Ota Mooseksesta esimerkkiä, Raamattu sanoo,
että 120 vuoden iässä hänen silmänsä eivät olleet
hämärtyneet ja eikä edes hänen fyysinen kehonsa
ollut heikentynyt: ‘’Ja Mooses oli kuollessaan sadan
kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta hänen
silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen
elinvoimansa ollut kadonnut’’ (5. Mooseksen kirja
34:7).
Vaikka jo pystyikin selkeästi näkemään, että hän oli
vanha mies, hänen fyysinen kehonsa oli edelleen vahva.
Eikä hän ollut ainoa. Kaaleb sanoi ollessaan 85-vuotias,
‘’Olen yhtä vahva tänään kuin ollessani 40-vuotias,
niin anna minulle nyt tämä vuoristo’’ (Joosua 14:7-12).
Halleluja!
Kasva, mutta älä ikäänny! Älä ole kuten he, jotka
ovat vain 42-vuotiaita ja sanovat, ‘’Katos, kun enhän
mää niin nuori enää ole.’’ Kristus tekee sinut ikuisesti
eläväksi, vahvaksi ja tehokkaaksi. Sinulla on ikuinen
elämä, joka tarkoittaa, että sinä elät ajattomuudessa.
Siunattu olkoon Jumala!

RUKOUS
Vanhurskas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet
antanut minulle ikuisen elämän ja siirtänyt minut
ajattomuuteen, jossa kasvan, kehityn ja etenen
kirkkaudesta kirkkauteen, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 11:25-26; Roomalaiskirje 8:11
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KOLME TÄRKEÄÄ KYSYMYSTÄ
Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja
totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani
(Johannes 14:6).
hmiset kyselevät usein kolmea eri kysymystä.
I
Joskus he kyselevät näitä ääneen tai heidän
sydämissään. Ensimmäinen näistä kolmesta

kysymyksestä koskee iankaikkista elämää. Tämän
näemme Luukkaan evankeliumista 18:18, jossa
eräs hallitusmies kysyi Jeesukselta, “Hyvä opettaja,
mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen
elämän perisin?” Hallitusmies ilmiselvästi tiesi jotain
iankaikkisesta elämästä, hän oli juutalainen ja oli kuullut
Jeesuksen saarnaavan siitä ja nyt hän halusi tietää lisää
tästä elämästä.
Toinen kysymys löytyy Johanneksen evankeliumista
18:38. Näihin aikoihin Jeesus oli pidätetty ja tuotu
Pilatuksen eteen syytettynä Jumalanpilkasta. Raamattu
sanoo, “Pilatus sanoi hänelle: Mikä on totuus?” Mikä
kysymys! Pilatus kysyi tämän kysymyksen, siitä syystä,
mitä Jeesus oli sanonut hänelle edeltävässä jakeessa.
Luetaanpa se: Niin Pilatus sanoi hänelle: “Sinä siis
kuitenkin olet kuningas?” Jeesus vastasi: “Sinäpä sen
sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen
syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä
todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on
totuudesta, kuulee minun ääneni” (Johannes 18:37).
Kolmannen kysymyksen löydämme Johanneksen
evankeliumista 14:5, ja yksi Hänen opetuslapsistaan,
Tuomas, kysyi tämän. Hän sanoi “...Herra, me emme
tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme
tien?” Se on vähän sama asia kuin mitä monet tänä
päivänä sanovat: ‘’On olemassa niin monia teitä
Jumalan luokse, kuinka me tiedämme mikä niistä on
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se oikea? On niin monia eri kirkkokuntia, kuinka me
voimme tietää mikä niistä on se oikea?”
Herra Jeesus vastasi näihin kaikkiin kolmeen
kysymykseen Johanneksen evankeliumissa. Hän sanoi,
“Minä olen (Se) tie ja (Se) totuus ja (Se) elämä; ei
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani’’
(KJV). Huomaa tämä tarkasti määritelty ilmaisu “SE”.
Hän ei sanonut vain tarkoittaen jotenkin yleisesti “Minä
olen tie, totuus ja elämä”. Vaan Hän käytti tarkoin
määriteltyä ilmaisua, tarkoittaen, että Hän on nyt juuri
se tie! Ei ole olemassa mitään muuta tietä. Hän sulki
pois kaikki muut vaihtoehdot. Hän olisi voinut sanoa,
“Minä olen yksi monista teistä,” mutta Hän ei sanonut
niin. Hän sanoi, ‘’MINÄ OLEN se tie. MINÄ OLEN
se totuus. MINÄ OLEN se elämä.” Kunnia Hänen
Nimelleen ikuisesti!
Jos ymmärrät tämän, se tulee muuttamaan sinun
koko elämäsi. Sinun elämäsi tulee muuttumaan aivan
täysin. Se rohkeus mikä sinusta tulee huokumaan ja
ne tulokset, mitä sinä saat aikaan elämässäsi tulevat
olemaan erinomaisia ja hämmästyttäviä. Halleluja!

RUKOUS
Siunattu Jeesus, sinä olet se tie, se totuus ja se elämä,
sinun rinnallasi ei ole ketään toista. Kuinka upeaa
onkaan tietää, että minut on tehty täydelliseksi
sinussa ja ettei minulta puutu mitään, eikä minulla
ole mitään tarpeita. Sinä olet minun kaikkeni ja
sinulle yksin kuuluu kaikki kunnia, ylistys ja kiitos
ikuisesti. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 4:12; Johannes 11:25-26; Johannes 14:6
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SANA JA SINUN VASTAUKSESI SIIHEN
…sillä hän itse on sanonut: En minä
sinua hylkää enkä sinua jätä. Niin
että me turvallisin mielin sanomme…
(Heprealaiskirje 13:5-6).

O

n tärkeää, että me ymmärrämme kuinka
käyttää Jumalan Sanaa. Jumalan Sanassa ei
ole kyse saarnaamisesta tai siitä, kuinka hyvin sinä osaat
lainata sitä. Kyse on siitä, että sinä elät sen kautta. Kyse
on sinun vastauksestasi siihen, mitä Jumala on sanonut.
Tämän voimme myös lukea avausjakeestamme. Se
paljastaa tärkeän periaatteen: Jumala puhui ja antoi
meille Hänen Sanansa, ja tämän tarkoituksena on se,
että me voisimme vastata siihen. Sinulla tulisi olla aina
rohkea vastaus Sanaa kohtaan.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita vain sen saman asian
“toistamista” mitä Jumala on sanonut. Tämä on se
kohta, mitä monet eivät olet ymmärtäneet. Esimerkiksi
Hän ei sanonut, ‘’En minä sinua hylkää enkä sinua jätä,”
että sinä voisit toistaa saman asian sanoen, “Hän ei
koskaan minua hylkää eikä minua jätä.” Sinun tulee
antaa oma vastauksesi. Hän sanoi, mitä sanoi, jotta
sinä voisit vastata sen pohjalta, mitä Hän on sanonut.
Joten kysymys kuuluukin, mikä on sinun vastauksesi
Jumalalle?
Jumalan Sanan voima tulee esiin, kun sinä annat
oman vastauksesi siihen. Jos et vastaa siihen, Sana ei
hyödytä sinua mitenkään. Sinun tulee sanoa jotakin,
mikä on yhdenmukaista sen kanssa, mitä Jumala on
sanonut.
Esimerkiksi Hän on sanonut, “Olen kanssasi
aina.” Mikä on sinun vastauksesi tähän? Sen tulisi olla,
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“Kyllä, Herra on minun paimeneni, en minä mitään
halua, eikä minulta mitään puutu. Menestyn kaikkialla
ja kaikissa asioissa, koska Herra on minun kanssani
ja jopa vielä enemmän, Hän elää minussa! Tämä on
minun varmuuteni voitokkaasta, ikuisesti-menestyvästä
ja loistokkaasta elämästäni. Halleluja!”
Älä sano, “Oi Herra, sinä sanoit, että olet minun
kanssani, joten täytä tarpeeni. Sinä sanoit, että olet
minun kanssani, miksi minä sitten käyn läpi tällaista
ahdinkoa?” Se joka puhuu näin, käyttää vääränlaista
puhetyyliä. Hän ei vastaa, vaan valittaa. Valittajat eivät
saa mitään.
Älä valita tilanteestasi, vaan vastaa siihen Sanalla.
Tätä on kristinusko. Tätä on uskon elämä: ihmisen
hengen vastausta Jumalan Sanaan. Kun kuulet Jumalan
Sanaa, vastaa siihen. Sinun Sanan tunnustukset ovat
sinun vastauksesi Sanaan ja tämä on sitä, mikä tulee
muuttamaan sinun elämäsi ja olosuhteet. Ylistys
Jumalalle ikuisesti!

TUNNUSTUS
Elän jatkuvan voiton elämää! Minä kieltäydyn
olemasta lannistunut tai alamaisena maailman
lamaannuttaville periaatteille, koska elän paljon
ylempänä niitä! Herra on tuonut minut avaraan
paikkaan, yltäkylläiseen vaurauden paikkaan.
Olen menestys. Voitan tänään ja joka päivä, koska
suurempi on Hän, joka elää minussa. Siunattu olkoon
Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jaakobin kirje 1:22-25; Roomalaiskirje 10:9-10; 2.
Korinttolaiskirje 4:13
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JUMALA IHMISKEHOSSA
Juutalaiset vastasivat hänelle: Hyvän
teon tähden me emme sinua kivitä, vaan
jumalanpilkan tähden, ja koska sinä,
joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi
(Johannes 10:33).

M

onet eivät ymmärrä mitä ilmaisu “Jumalan
Poika” tarkoittaa. He ajattelevat sen
tarkoittavan jotakuta, joka on syntynyt Jumalasta. Mutta
se on paljon enemmän kuin vain tätä. “Jumalan Poika”
tarkoittaa Jumalaa ihmiskehossa. Lukiessasi Matteuksen,
Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeista
siitä, miten Jeesusta kutsuttiin “Jumalan Pojaksi,” voit
paremmin ymmärtää mitä se tarkoittaa.
Juutalaiset ymmärsivät sen. Tämä oli se syy näihin
tiettyihin tilanteisiin, joissa he halusivat kivittää Hänet
kuoliaaksi, ja tämä oli yksi niistä syistä miksi he lopulta
ristiinnaulitsivat Hänet. He sanoivat, “Sinä, joka olet
ihminen, teet itsesi Jumalaksi, kuinka sinä kehtaat!”
(Johannes 10:33-36). Luukkaan evankeliumissa 22:70
he kysyivät Häneltä, “Oletko sinä siis Jumalan Poika?”
Ja seuraavassa lauseessa Raamattu sanoo, “Hän vastasi
heille: “Tepä sen sanotte, että minä olen.”
Tämän jälkeen he vastasivat, “Mitä me enää
todistusta tarvitsemme? Sillä me itse olemme kuulleet
sen hänen omasta suustansa” (Luukkaan evankeliumissa
22:71).Tästä syystä he ristiinnaulitsivat Hänet, koska
“Jumalan Poika” tarkoittaa Jumalan ilmentymistä
ihmiskehossa ja ihmislihassa. Se oli heille liikaa.
Kun sanomme, että Jeesus Kristus on Jumalan
Poika, se on positiivinen julistus Hänen Jumaluudestaan.
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Me sanomme, että Hän on jumalallinen ja, että Hän Itse
on Jumala. Hän johtaa nyt uutta luomusta, joka on myös
syntynyt Sanasta ja joka on samassa luokassa Jumalan
kanssa, osanottajana Jumalan kaltaisuudessa.
Raamattu sanoo, että Sana (viitaten Jeesukseen)
tuli lihaksi ja asui keskellämme (Johannes 1:14). Siispä,
kun Hän käveli maan päällä, vaikkakin he näkivät Hänet
ihmisen kehossa, Hänellä oli Jumalan elämä ja Jumalan
luonto Hänessä Itsessään. Hän oli sataprosenttisesti
Jumala ja sata sataprosenttisesti ihminen - mikä
ihmeellinen todellisuus!
Nyt uudestisyntyneenä, sinä olet syntynyt Jeesuksen
kaltaisuuteen ja aivan kuten Hänellä on, samoin myös
sinulla on Jumalan elämä ja luonto sinussa. Ei ihmekään,
että Raamattu sanoo, että sellainen kuin Hän on, sellaisia
mekin olemme tässä maailmassa (1. Johannes 4:17).
Halleluja!

RUKOUS
Siunattu Isä, kiitän sinua siitä, että olet rikastuttanut
minua Sanasi tuntemuksella. Elämäni on upeaa ja
minä kuljen voitossa, menestyksessä ja vauraudessa,
samalla kun sinun Sanasi hallitsee minussa ja minun
kauttani yli olosuhteiden, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 1:32-34; Johannes 14:8-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:19-32 & Psalmit 19-20
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 9:49-62 & Joosua 16-17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

sunnuntai

21

JEESUS MAKSOI KAIKEN
Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin,
hän laittoi hänet kärsimään. Herra teki
hänen sielustaan sovitusuhrin synnille…
(Jesaja 53:10 KJV).

H

erra Jeesus kärsi ja kesti ristin kivun ja häpeän,
ei omien syntiensä tai itsensä takia, vaan
meidän vuoksemme. Hän otti meidän paikkamme ja
kärsi meidän puolestamme.
Ollessaan ristillä, kantaen meidän syntiemme
taakan, Hän huusi ahdistuksessa, ”...Eeli, Eeli, lama
sabaktani?” Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani,
miksi minut hylkäsit?” (Markus 15:34). Jumala käänsi
selkänsä Jeesukselle, koska meidän syntimme oli
laitettu Hänen päälleen. Habakuk 1:13 kertoo meille
sen, että Jumala on pyhä, eikä hän katso vääryyttä.
Se oli ennakointia, kun Hän rukoili Getsemanen
Puutarhassa: “Isäni, jos mahdollista on, niin menköön
minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin
minä tahdon, vaan niinkuin sinä” (Matteus 26:39).
Raamattuun on erityisesti kirjattuna ylös se, kuinka
hänen hikensä valui niin kuin veripisarat.
Hän rukoili suurella sielun ahdistuksella ja tuskalla.
Hän ei halunnut tulla erotetuksi Hänen Isästään, koska
Hän rakasti Hänen Isäänsä niin paljon, mutta Isä halusi
Hänen olevan uhrina maailman syntien puolesta.
Joten Jeesus kuoli Ristillä ja astui alas helvettiin,
Jumala rankaisi häntä helvetillä meidän takiamme.
Hän ei vain mennyt helvettiin, vaan Hänet laitettiin
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kärsimään ja avausjakeemme mukaan, se oli Jumala
joka teki tämän, mutta vain meidän tähtemme. Sen
jälkeen, kun Hän oli kärsinyt kaiken sen rangaistuksen
mikä oli tarpeen, Raamattu kertoo meille, että Jeesus
Kristus vanhurskautettiin Hengessä (1. Timoteus 3:16).
Joten tänään, Hänen sijaiskärsimyksen ja uhrin
vuoksi sinun puolestasi, synnillä ja sen seuraamuksilla
ei ole valtaa sinun ylitsesi. Raamattu sanoo, että Hänen
kauttaan meidät on asetettu oikeaan suhteeseen
Jumalan kanssa ja julistettu vanhurskaaksi! Nyt sinä
voit vapaasti palvella Herraa ja elää iloisesti Hänen
läsnäolossaan iankaikkisesti, kaikki tämä Jeesuksen
ansiosta.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että lähetit Jeesuksen
kuolemaan meidän vuoksemme ja maksamaan
täyden hinnan synneistämme. Minä iloitsen tietäen
sen, että tämä syntiuhri oli kertakaikkinen uhri, jonka
ansioista minä voin seistä oikeassa asemassa sinun
läsnäolossasi ja sen ansiosta olen voinut astua sisälle
tähän uuteen vanhurskauden elämään, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:8-10; 2. Korinttolaiskirje 5:21
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HÄNEN TAHTONSA TUNTEMINEN
…että tulisitte täyteen hänen tahtonsa
tuntemista kaikessa hengellisessä
viisaudessa ja ymmärtämisessä
(Kolossalaiskirje 1:9).
os joutuisit joskus hankalaan tilanteeseen, mutta
J
ymmärtäisit edelleenkin olevasi aivan Jumalan
tahdon keskipisteessä, silloin sinä säilyttäisit yhä oman

rauhasi olosuhteista riippumatta. Mutta ne, jotka eivät
tunne Jumalan tahtoa, usein hermostuvat ympäröivistä
olosuhteista. He huolestuvat ja ärsyyntyvät, kun he
kohtaavat haasteita.
On tärkeää, että tunnet ja kuljet Jumalan täydellisessä
tahdossa jatkuvasti. Sinä saatat kysyä, “Onko todella
mahdollista tietää, mikä on Jumalan tahto?” Kyllä,
ehdottomasti! Sinä olet hänen jälkikasvuaan. Jeesus
sanoi, että teidän on annettu tuntea Jumalan tahto taivasten valtakunnan salaisuudet. Toisin sanoen sinulla
on oikeus tietää ne.
Lisäksi, kun opiskelet Sanaa, Jumalan sydän,
Hänen ajatuksensa, suunnitelmansa ja tarkoituksensa
paljastetaan sinulle. Hänen valonsa alkaa loistaa sinun
sydämessäsi, totuus valkenee sinulle ja alat saada lisää
ilmestystietoa.
Jumalan Henki rukoilee Apostoli Paavalin kautta
meidän avausjakeessamme, ilmaisten siinä Jumalan
tahdon Hänen lapsiaan kohtaan. Hän ei halua, että
kukaa meistä olisi epäileväisenä sen suhteen, mitä Hän
tahtoo. Hän tahtoo, että meillä olisi täydellinen, syvä
ja selkeä ymmärrys Hänen tahdostaan, ettemme olisi
hämillämme yhtään mistään elämissämme.
Monet ihmiset ovat turhautuneita, peloissaan ja
ahdistuneita, koska he eivät tiedä mitä tehdä tai mitä
finnish

askelia ottaa. Mutta tämän ei tulisi olla näin sinun
kohdallasi. Raamattu sanoo Hoosean kirjassa 6:3
“Sitten tulemme tietämään, jos jatkamme Herran
tuntemisen tiellä...” (KJV).
Ole ahkera opiskelemaan Jumalan Sanaa ja kun
teet näin, Pyhä Henki, mysteerien paljastaja, tulee
antamaan sinulle näkökykyä menestyksen mysteereihin
ja salaisuuksiin. Hän on totuuden Henki ja Hän
johdattaa meidät kaikkeen totuuteen ja paljastaa meille
sen mitä on tuleva (Johannes 16:13).
Kun olet vastaanottanut Pyhän Hengen, sinulla
on kyky ja voima tuntea Isän täydellinen, tarkka ja
täsmällinen tahto. Hän myös antaa sinulle ymmärrystä,
kuinka soveltaa tätä tietämystä, jota sinä olet
vastaanottanut.
Vietä enemmän aikaa Jumalan Sanassa. Samalla,
kun mietiskelet Sanaa, Pyhä Henki tuo sen todellisuuden
valoon elämässäsi. Kun sinä mietiskelet Sanaa, Pyhä
Henki tuo Sanan todellisuuden valaisemaan sinun
elämääsi.

RUKOUS
Kallisarvoinen Herra, olen kiitollinen tästä
etuoikeudesta, että Pyhä Henki asuu minussa ja
auttaa minua nauttimaan kaikista siunauksista, mitkä
ovat minun Kristuksessa Jeesuksessa. Minä julistan,
että kuljen sinun täydellisessä tahdossasi, koska olen
aina Hengen johdatuksessa ja ohjattavana, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:15-17; 2. Pietarin kirje 1:3
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TUO HYVIÄ ASIOITA TOTEEN
Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta
esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan
runsaudesta esille pahaa. Mutta minä
sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta,
minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän
tekemän tili tuomiopäivänä
(Matteus 12:35-36).

S

ananlaskuissa 16:29-30 Raamattu sanoo,
“Väkivallan mies sulkee silmänsä
suunnitellakseen pahaa: huultensa liikkeestä hän tuo
pahan toteen.” Ajattelepa tätä! Tässä sanotaan, että
paha ihminen sulkee silmänsä ja suunnittelee pahaa,
huultensa liikkeestä hän saa pahan toteutumaan. Toisin
sanoen hän käyttää mielikuvitustaan suunnitellakseen
pahuutta ja tuo sitä esiin hänen omalla suullaan. Tässä
puhutaan mietiskelyn periaatteesta. Se toimii sekä
positiivisesti, että negatiivisesti.
Jumala näyttää meille kuinka paha mieli toimii
ja näin ollen myös, kuinka hyvä mieli toimii. Aivan
kuten paha ihminen toimii tällä periaatteella ja saa
tuloksia aikaan, samoin hyvä ihminen voi laittaa tämän
periaatteen myös käytäntöön ja saada aikaan hyviä
tuloksia. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä voit käyttää
mielikuvitustasi sulkemalla silmäsi ja suunnittelemalla
ihmeellisiä ja upeita asioita.
Harjoittele tätä. Sinun mielikuvituksesi voima on
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sinun luova kykysi. Aina silloin tällöin sulje silmäsi
ja ala mietiskelemään. Muodosta kuvia mahtavista
asioista, Jumalan Sanan suurista mahdollisuuksista ja ala
puhumaan niitä esiin. Käytä tätä periaatetta luodaksesi
kauniin elämän sinulle ja ympärilläsi oleville ihmisille.
Tämä on yksi monista rukoukseen liittyvistä syistä
ja hyödyistä, koska kun sinä rukoilet, sinä näet näkyjä
Hengestä käsin. Kun näet näitä näkyjä, kirjoita ne
ylös ja tuo ne tähän todellisuuteen, puhumiesi uskon
täyteisten julistusten kautta.
Me luimme avausjakeestamme, että hyvä ihminen
tuo hyvän runsaudesta esille hyvää. Kaikki hyvät asiat
mitä sinä haluat elämässäsi, ovat jo sinun sisälläsi.
Näe ja tuo ne esiin sinun omilla sanoillasi. Hengen
ulottuvuudessa ne ovat jo olemassa, mutta sinut omat
sanasi tekevät niistä konkreettisia.

TUNNUSTUS
Minun mielikuvitukseni voima on minun luova
kykyni. Tämän vuoksi, kun rukoilen hengessä, kuvat
kirkkauden täyteisestä elämästäni Kristuksessa
täyttävät mieleni ja kun minä puhun, ne tulevat
toteen. Mikään ei ole mahdotonta minulle. Minä
elän loistokasta ja voittoisaa elämää Kristuksessa!
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 18:21; Sananlaskut 4:23-24; Matteus 12:35-37

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:1-16 & Psalmit 26-29
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 10:25-37 & Joosua 20-21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANNA ÄÄNESI USKOLLE, ÄLÄKÄ
PELOLLE
keskiviikko

Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö
älkääkä säikähtykö heitä, sillä Herra,
sinun Jumalasi, käy itse sinun kanssasi;
hän ei jätä eikä hylkää sinua
(5. Mooseksen kirja 31:6).
onet ihmiset ovat tänä päivänä uhkaavan
M
oloisissa tilanteissa, joissa he antautuvat
pelolle ja antavat myös oman äänensä pelkojen

puhumiseen. Tarkastellaanpa tärkeää opetusta
Jobin kokemuksista vanhasta Testamentista. Job oli
vanhurskas mies, uskollinen Herran palvelija, mutta
pelon kautta hän antoi Saatanalle mahdollisuuden tulla
tekemään tuhoa hänen elämäänsä.
Saatana oli yrittänyt hyökätä Jobia vastaan
tuloksetta, koska Job oli jumalallisesti suojeltu. Hänen
ympärillään oli hengellinen suojamuuri (Job 1:810). Jobin omat sanat Jobin kirjassa 3:25 paljastavat
kuitenkin sen, miten Saatana läpäisi lopulta tämän
suojamuurin ja pääsi hyökkäämään häntä vastaan. Job
sanoi, “Kaikista pahimmat pelkoni ovat tulleet toteen,
se mitä eniten pelkäsin, se tapahtui” (MSG).
Huolimatta hänen elämässään olleesta Jumalan
suojeluksesta, jonka jopa Saatana todisti todelliseksi,
Job antoi kuitenkin äänensä omille peloilleen. Jakeessa
26 hän sanoi, “Enkö ollut turvassa, enkö levossa,
enkö ollut myös rauhassa; mutta silti vastoinkäymiset
tulivat” (Job 3:26 KJV). Mutta hän oli turvassa siihen
saakka kunnes hän rikkoi suojamuurin. Hän puhui
Jumalan Sanaa vastaan, eikä Jumala voinut laillisesti
suojella häntä enää hänen oman suun tunnustuksensa
vastaisesti. Ja näin on myös monien kohdalla tänä
päivänä, jotka puhuvat pelkojaan ja antavat äänensä
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pelon inspiroimille sanoille.
Älä koskaan antaudu pelon valtaan, huonojen
uutisten takia. Huonot uutiset ovat mitä tahansa
uutisia, jotka eivät olet yhdenmukaisessa linjassa
sinun oikeuksiesi, etuoikeuksisi, kykyjesi ja perintösi
kanssa Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä ei ole väliä
minkälaisen ennusteen tai diagnoosin olet saanut
koskien esimerkiksi terveyttäsi, kieltäydy pelkäämästä.
Sen sijaan jatka sen tunnustamista, että sinä elät
terveydessä.
Ole kuin Kaaleb ja Joosua, niistä kahdestatoista
johtajasta, jotka Mooses lähetti vakoilemaan Kaanaan
maata, jotka rohkeasti puhuen ilmaisivat heidän
uskoaan. Raamattu kertoo, että toiset palasivat
takaisin peloissaan, tuoden pelon täyteisen raportin
kohtaamiensa jättiläisten suhteen.
Mutta Kaaleb ja Joosua julistivat sanoen näistä
samoista jättiläisistä, joista kymmenen muuta vakoojaa
olivat vain valittaneet, “Heitä ei ole meille kuin
suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä,
mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä
peljätkö” (4. Mooseksen kirja 14:9).
Tämä on uskon ääni, ja sinun uskosi on se, mikä
voittaa maailman (1. Johannes 5:4).

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, sinun Sanasi on minun elämäni
ja kallioni, se on vahva perusta, jolla seison. Minua
ei liikuta se, mitä tunnen tai kuulen. Minua liikuttaa
vain sinun Sanasi. Olen kuin puu virtojen äärellä,
menestyksekäs ja ikuisesti kukoistava, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 11:1; Joosua 1:8; Heprealaiskirje 13:5-6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:17-31 & Psalmit 30-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 10:38-42 & Joosua 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

torstai

25

PIDÄ SAATANA KURISSA
Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta
vastustakaa perkelettä, niin se teistä
pakenee (Jaakobin kirje 4:7).
aamattu ei kerro meille turhaan Efesolaiskirjeessä
R
4:27, että meidän ei tule antaa tilaa Saatanalle,
meidän vastustajallemme. Hän on erittäin säälimätön

ja epätoivoisen paha. Hän toimii täysin ilman armoa.
Sen tähden sinun tulee hyökätä häntä vastaan ja pitää
hänet kurissa. Älä koskaan tule liian huolettomaksi
hänen suhteen, vaan aja hänet ulos, koska sillä ei ole
mitään rajaa kuinka pitkälle hän menee, jos sinä annat
hänen rellestää. Sana kehottaa meitä “Älkääkä antako
perkeleelle sijaa” (Efesolaiskirje 4:27).
Saatana ei pelaa reilua peliä. Me näemme hänen
julmuutensa siinä, miten hän käsiteli Jobia. Sillä
hetkellä, kun Job rikkoi suojamuurin hänen negatiivisilla
tunnustuksillaan, Saatana tarttui toimeen ja yhdellä
iskulla hän pilasi kaikki Jobin bisnekset. Jobin vielä
vaikeroidessa hänen koko vaurautensa menetyksestä
Raamattu sanoo, “...tuli taas toinen ja sanoi: “Poikasi
ja tyttäresi söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä
talossa; katso, silloin suuri tuulispää tuli tuolta puolen
erämaan ja iski talon neljään nurkkaan, ja se luhistui
nuorukaisten päälle, niin että he kuolivat. Vain minä
yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle” (Job 1:1819). Job menetti kaikki hänen lapsensa ja bisneksensä
yhdessä ainoassa Saatanan hyökkäyksessä.
Job oli tietämätön sen suhteen, että paholainen
oli se, joka hyökkäsi häntä vastaan. Hän ajatteli, että
se oli Jumala ja hän vastasi sanoen, “Alastonna minä
tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan.
Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran
nimi” (Job 1:21).
finnish

Tämä on sama virhe, minkä monet kristityt
tekevät edelleen tänä päivänä. Saatana vaivaa heitä
ja he ajattelevat, että se on Jumalan tahto, ei, se ei
ole näin! Jumalan tahto sinun elämällesi on se, että
sinä elät Hänen kirkkaudessa, kuljet jumalallisessa
terveydessä, rauhassa, yltäkylläisyydessä ja ilossa.
Ja tämän hän on sinetöinyt Jeesuksen Kristuksen
kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen kautta.
Tästä syystä pysäytä paholaisen pelit sinun terveytesi,
sinun ilosi, sinun menestyksesi ja sinun rauhasi suhteen.
Kaikki mitä sinun tulee tehdä, on sanoa hänelle ei ja
alkaa kulkemaan Jumalan valossa.
Raamattu sanoo, että Saatanan juonet eivät ole
meille tuntemattomat (2. Korinttolaiskirje 2:11). Missä
tahansa hän ilmaantuu paikalle, älä anna hänelle yhtään
tilaa. Älä anna hänen ottaa mitään, mikä on sinun.
Herra Jeesus sanoi, “...minun nimessäni he ajavat ulos
riivaajia…” (Markus 16:17). Ole nopea ajamaan hänet
ulos ja lamaannuttamaan hänen toimintansa sinun
elämässäsi, sinun perheessäsi ja sinun ympäristössäsi.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua tästä auktoriteetista, jonka olet
uskonut minulle, jolla voin pitää paholaista ja hänen
joukkojaan kurissa. Minä lopetan heidän pahat, ilkeät
ja pahantahtoiset toiminnot minun ympäristössäni
ja julistan, että sinun rauha ja menestys hallitsevat
minussa ja minun ympärilläni. Kiitos, että olet antanut
minulle hallintavallan yli Saatanan ja pimeyden
voimien, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:4; Johannes 14:30; 1. Pietarin kirje 5:8-9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:1-17 & Psalmit 32-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 11:1-13 & Joosua 23
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SINÄ OLET KUOLEMASTA VAPAA
Sillä elämän hengen laki Kristuksessa
Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja
kuoleman laista (Roomalaiskirje 8:2).

Y

lempänä olevasta jakeesta näemme, että on
olemassa kaksi lakia. Elämän hengen laki ja
synnin ja kuoleman laki. Jälkimmäinen lainalaisuus
toimii kaikissa niissä ihmisissä, jotka eivät ole
uudestisyntyneitä. Tämä edustaa kuolemaa ja
epäonnistumista. Sairaus ja kuolema kulkevat käsi
kädessä, koska kun sairaus hyökkää fyysistä kehoa
vastaan, itse asiassa silloin kuolema tulee sisään ja alkaa
tuhoamaan kehoa, riippumatta siitä kuinka hitaasti
tämä tapahtuu.
Elämän laki on kuitenkin voimakkaampi kuin
kuoleman laki, ja tämä on se laki, joka vaikuttaa
uudessa luomuksessa. Tämä laki aktivoitui silloin,
kun sinä uudesti synnyit. Joten, kuolema ei ole enää
vaikuttamassa sinussa. Elämä vaikuttaa sinussa nyt.
Joten tästä syystä sinä olet kuolemasta vapaa. Siunattu
olkoon Jumala!
Katso tätä tältä kantilta: Kun sanomme, että
jokin esine, vaikka rannekello, on vedenkestävä, se
tarkoittaa, että se pystyy estämään veden läpäisyn, niin
ettei vesi aiheuta minkäänlaista vahinkoa sille. Jos jokin
asia on ilmatiivis, se tarkoittaa, että se ei päästä sisäänsä
tai itsestään ulos ilmaa. Kun olet veloista vapaa, se
tarkoittaa, että sinä et ole velkaa kenellekään - sinulla ei
ole ollenkaan velkaa. Tästä syystä nyt ollessasi vapaana
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kuolemasta, sinussa ei ole mitään kuolemaan liittyvää.
Lue avausjakeemme uudestaan, se on niin
syvällinen. Se näyttää sinulle sen, että sinä olet vapaa
kuolemasta ja synnistä. Kunnia Jumalalle! Valitettavasti
jotkut kristityt tuovat “kuolemaa” heidän elämiin,
liiketoimiin, kehoihin, perheisiin, jne., uudelleen
ohjelmoimalla itsensä heidän omien negatiivisten
tunnustustensa kautta. Mutta niin pitkään kun julistat,
“Minun tielläni ei ole kuolemaa,” sinä kuljet elämän
tiellä.
Omista tällainen tietoisuus ja toimi sen mukaisesti.
Pidä itsesi elämän polulla omilla sanoillasi. Muista,
että kuolema ja elämä on kielen varassa (Sananlaskut
18:21).

TUNNUSTUS
Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on
vapauttanut minut synnin ja kuoleman laista! Olen
täysin vapaa kuolemasta, erottautuneena kuoleman
rajoitteista, koska elämän laki toimii minussa!
Siksi minä kuljen tässä ihmeellisessä vapaudessani
Jumalan lapsena ja jakelen tätä elämää eteenpäin
omaan maailmaani.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 3:14; Roomalaiskirje 8:11; Johannes 5:24

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:18-32 & Psalmit 35-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 11:14-26 & Joosua 24
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ROHKEANA HÄNEN LÄSNÄOLOSSAAN
Käykäämme sentähden rohkeudella
armon istuimen eteen, että saisimme
laupeuden ja löytäisimme armon,
avuksemme oikeaan aikaan
(Heprealaiskirje 4:16).
uukkaan evankeliumissa 18:9-14 Herra
L
Jeesus antoi vertauskuvan Fariseuksesta,
joka oli pakkomielteinen omista ansioistaan ja

‘’uskonnollisuudestaan,” ja vertasi häntä veron
kerääjään, joka nöyrästi pyysi Jumalan armoa. Tämä
Fariseus ylpeili omasta vanhurskaudestaan ja sanoi
Jumalalle, “...minä kiitän sinua, etten minä ole niinkuin
muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät,
enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. Minä
paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset
kaikista tuloistani…” (Luukkaan evankeliumissa 18:1113).
Kuitenkin publikaani, joka ei tuntenut olevansa
edes arvollinen seisomaan Jumalan edessä sanoi,
“Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.” Mestarin
sanojen mukaan publikaani lähti paikalta vanhurskaana,
samaan aikaan, kun Fariseus tuomittiin hänen
ylpeydestään. Mutta kenelle Jeesus opetti tätä?
Juutalaisille. Hän opetti heitä etteivät luottaisi omaan
vanhurskauteensa. Hän opetti heille nöyryydestä
rukouksessa.
Tänä päivänä on kristittyjä, jotka viitaten tähän
vertauskuvaan rukoilevat kurjalla asenteella tuomiten
itsensä Isän edessä. Mutta Jumala ei halua tätä.
Publikaani rukoili tällä tavalla, koska hän eli Vanhan
Testamentin aikaan. Jeesus ei ollut vielä saattanut
pelastuksen työtä loppuun. Mutta nyt, kun Hän on,
me olemme rohkeita ja itsevarmoja meidän taivaallisen
Isämme edessä. Hänen sijais uhrinsa meidän puolesta
antoi meille vanhurskauden, joten nyt me olemme
rohkeita, seisomme Hänen edessään rakkaudessa
ilman häpeää.
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Joten tästä syystä älä rukoile, “Ole kiltti Isä, minä
kyllä tiedän etten ole tämän siunauksen arvoinen mitä
pyydän, mutta ole minulle silti armollinen Herra,” ei!
Hän on ollut jo armollinen sinua kohtaan ja hän on
jo siunannut sinua KAIKILLA hengellisillä siunauksilla
taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa (Efesolaiskirje
1:3). Yksi näistä siunauksista on vanhurskaus, joka
antaa sinulle kyvyn seistä Jumalan edessä ilman
syyllisyyttä, pelkoa, tuomiota tai alempiarvoisuuden
tunnetta. Sinä voit puhua Jumalalle suoraan ja viettää
yhdessä aikaa Hänen kanssaan rakkaudessa, koska
Hän on sinun rakastava, armollinen ja taivaallinen
Isäsi. Halleluja!
Herran Jeesuksen ansiosta me voimme seistä
Jumalan läsnäolossa ilman pelkoa, koska Hän on
meidän vanhurskautemme (1. Korinttolaiskirje 1:30).
Hän antoi meille oikeuden olla rohkeina Jumalan
läsnäolossa, joten älä rukoile niin kuin et olisi oikeutettu
olemaan Hänen läsnäolossaan. Ole rohkea.
Huomaa avausjakeemme uudestaan, siinä
sanotaan “saisimme laupeuden,” eikä että ”pyydämme
laupeutta.” Tämä tarkoittaa, että sinun tulee tarttua
siihen! Mitä tahansa sinä haluat, Hänen armonsa on
tehnyt sen jo sinun saatavillesi. Kurottaudu sen tähden
rohkeasti sitä kohti ja ota se! Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minulla on Jeesuksen Kristuksen uskon kautta rohkeus
ja sisäänpääsy kaikessa luottavaisuudessa Hänen
Kuningaskuntaansa, jonka olen saanut perinnökseni,
ollessani ennaltamäärättynä tuntemaan Hänen
jumalallisen tahtonsa. Elän kaikkien olosuhteiden
yläpuolella, koska minä olen osanottajana Jumalan
kaltaisuuteen. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 3:11-12; Roomalaiskirje 8:16-17;
Heprealaiskirje 4:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 2:1-29 & Psalmit 38-41
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Joten minä profetoin, niin kuin minua oli
käsketty: ja samalla kun minä profetoin,
kuului ääni, ja katso alkoi kuulumaan
kalinaa, kun luut liittyivät yhteen, luu
luultansa (Hesekiel 37:7 KJV).
rofetoiminen tarkoittaa jumalallisen ilmestyksen
P
ja voiman sanojen puhumista, sellaisten
sanojen puhumista joissa on elämä ja jotka antavat

elämää. Hesekiel ymmärsi, että kyseessä ei ollut
vain se, että vapautetaan vain joitain sanoja, vaan
sellaisten sanojen vapauttamista, joissa on oikeanlainen
äänikoodi. Sanoja, jotka ovat Hengen sanoja. Hän
sanoi, “Profetoin, niin kuin minua oli käsketty.”
Samalla kun hän profetoi, Raamattu kertoo, että
kuului kalinaa ja luut liittyivät yhteen, luu luultansa.
Tämä on varsin syvällistä, koska se tarkoittaa, että
jokaisella luulla oli oma koodinsa ja sillä hetkellä
kun sana annettiin, ne tiesivät mihin asettua, ilman
minkäänlaisia erehdyksiä.
Jumala on suunnitellut, että energiaa vapautetaan
sanojen kautta, mutta sinulla tulee olla oikeat sanat.
Tästä syystä Hengen palvelutyö ja yhdessä oleminen
Hänen kanssaan on aivan välttämätöntä elämissämme,
koska Henki on se, joka todellisuudessa tietää nämä
koodit. Me kuuntelemme Pyhää Henkeä, jotta voimme
vastaanottaa opastusta Häneltä. Hän kertoo meille
tarkasti mitä sanoa. Hän saattaa näyttää sen sinulle
kuvina, mutta sinun täytyy sanoa se juuri niin kuin
Hän sanoo, että se täytyy sanoa, koska muuten se ei
tule toimimaan.
Anna Hengen johdattaa sinua. Kun kohtaat kriisin
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tai vaikean haasteen, sano: “Käytä minua Pyhä Henki
rukoilemaan kanssasi täsmällisesti, sillä minä en tiedä,
miten minun tulisi rukoilla, että rukoilisin oikein.”
Ala sitten rukoilemaan kielillä. Laula ja ylistä Herraa
kielillä. Tee tätä intensiivisesti, niin että suuntaat mielesi
löytämään sen oikean tarkoituksen tämän käsiteltävänä
olevan asian suhteen.
Samalla kun rukoilet kielillä, ennen pitkää profetian
lahja virittyy sinun sisimmässäsi ja sitten voit profetoida
ja tehdä julistuksia niin kuin Hesekiel. Ja näin sinä tulet
puhumaan oikeanlaista ääni koodia. Tällä tavalla sinä
saat aikaan muutoksia sinun taloudessasi, työssäsi,
liiketoimissasi, perheessäsi ja aivan kaikissa asioissa,
jotka koskevat sinua. Vastaanota täsmällinen äänikoodi
Hengestä ja puhu sitä. Sinä voit muuttaa toivottomia
tilanteita ja saada aikaan positiivisia muutoksia sinun
elämääsi, omassa suussasi olevan luovan Jumalan
Sanan voiman kautta.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että minulla on
kyky puhua voiman sanoja Hengen kautta, elämää
muuttavia ja ihmisten kohtaloita muokkaavia
äänikoodeja, jotka aivan takuuvarmasti tuottavat
tuloksia. Jopa juuri nyt julistan, että minun elämäni
on sinun kunniaksi. Minun tulevaisuuteni on
Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin mukaista
menestystä, eteenpäin menemistä ja hyvinvointia!
Elän jatkuvasti rauhassa, jumalallisessa terveydessä ja
sinun ylenpalttisessa armossasi, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 8:26; Jesaja 59:21; Joel 2:28
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Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

maanantai

YLENPALTTISTA TARPEIDEN
TÄYTTÄMISTÄ - JOKA PÄIVÄ

29

Anna meille tänä päivänä meidän
jokapäiväinen leipämme (Matteus 6:11).
lempänä oleva jae on osa siitä rukouksesta,
Y
jonka Jeesus antoi opetuslapsilleen ennen
Hänen lunastustyönsä täyttymistä. Tämän rukouksen

ajatus viittaa siihen, että Jumalan näkökulmasta sinulle
on olemassa siunaus jokaiselle päivälle. Sinulle on
olemassa joka päivä sellainen tarpeiden täyttyminen,
joka on enemmän kuin tarpeeksi.
Jumala ei ole vain “pitämässä huolta”, vaan hän
täyttää kaikki tarpeet. Hän ei vain ainoastaan pidä
huolta kaikesta siitä mitä sinä tarvitset, vaan Hän myös
täyttää kaikki mahdolliset tarpeesi.
Tämä tarkoittaa sitä, että elämääsi virtaa jatkuva
tarpeiden täytön virta. Hän tahtoo, että sinulla on
enemmän kuin tarpeeksi, eikä ainoastaan itseäsi varten,
vaan että sinä olet myös kykeneväinen auttamaan
toisia. Joten Jumalan kalenteriin, suunnitelmaan ja
rakenteisiin on varattuna jokaiselle päivälle siunauksia
ja tarpeiden täyttöä, jotka ovat erikseen varattuna
sinua varten.
Psalmi 68:19 (KJV) sanoo, “Siunattu olkoon
Herra, joka päivittäin täyttää meitä eduillaan, jopa
pelastuksemme Jumala. Sela.” Sinun tulee olla
tällaisessa odotuksen tilassa. Jokaisella meistä on
taivaallinen pankkitili. Mutta katsos, kun monikaan
meistä ei ole koskaan nostanut mitään tileiltämme,
ja tästä syystä sinun nimissäsi on vielä runsaasti
nostamatonta vaurautta. Sinä voit kutsua tarpeidesi
täyttymisen esiin jopa juuri nyt. Halleluja!
Jeesus sanoi, “Vai kuka teistä on se ihminen,
joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä
leipää, taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle
käärmeen?” (Matteus 7:9-10). Sen jälkeen Hän
päätti tämän sanoen, “Jos siis te, jotka olette pahoja,
osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa
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ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa
sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!”
(Matteus 7:11).
Jotkut ihmiset eivät ole koskaan ottaneet haltuunsa
sitä, mikä on kuulunut heille aina siitä saakka, kun
he tulivat kristityiksi. Heille on kertynyt vaikka millä
mitalla ylijäämää heidän “jokapäiväisestä leivästään,”
jota he eivät ole vielä koskaan ymmärtäneet ottaneet
haltuunsa. Kaiken sen aikaa, kun he ovat huutaneet
Jumalan puoleen, että hän antaisi rahat heidän
vuokraansa tai asiaan jos toiseenkin, samaan aikaan
taivaasta tuleva tarpeiden täyttö on jo ollut heidän
saatavillaan ja vieläpä paljon enempäänkin, kuin vain
niihin välittömiin tarpeisiin, mutta he eivät vain ole
tienneet ottaa.
Sinun on nyt aika alkaa nostamaan taivaalliselta
tililtäsi. Miten? Se tapahtuu sinun uskon täyteisten
julistustesi kautta, kun tunnustat Sanaa omalla suullasi!
Sinä julistat, “Minä kieltäydyn kärsimästä puutteesta
tai rahattomuudesta. Minulle on varattuna vaurautta
taivaasta jokaiselle päivälle. Minä nautin yliluonnollisesta
tarpeiden täytöstä ja kuljen yltäkylläisyydessä. Halleluja!

TUNNUSTUS
Siunattu olkoon Herra, joka päivittäin lataa minut
täyteen etujaan, pelastukseni Jumala! Tänään
minulla on ylitsevuotava suosio ja runsaus ja otan
sen haltuuni. En tule koskaan olemaan rahattomana
elämässäni, koska Herra on antanut minulle kaiken
sen, mitä tarvitaan elämään ja jumalallisuuteen
Hänen kirkkauden rikkauden mukaisesti Kristuksessa
Jeesuksessa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 9:8; Filippiläiskirje 4:19; Psalmit 23:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 4 & Psalmit 45-48
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 11:45-54 & Tuomarien kirja 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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USKO JA ODOTA IHMEITÄ
Jos te anotte minulta jotakin minun
nimessäni, niin minä sen teen
(Johannes 14:14).

S

e ei ole järkeen käyvää, että uskoo Jumalaan,
mutta ei usko ihmeisiin. Kristitty, joka ei usko
ihmeisiin, ei tiedä kuka Jumala on. Ihme on Jumalan
yliluonnollinen väliintulo ihmisen luonnollisiin asioihin,
väliintulo, joka ylittää ihmisen järkeilyn, kyvyn, tieteen
ja logiikan.
Tästä syystä, se että uskoo Jumalaan, mutta ei
usko ihmeisiin, on ristiriidassa keskenään. Joten usko
ja odota ihmeitä. Kristityn elämä on jokapäiväistä
vaellusta yliluonnollisessa ja sen todeksi elämistä..
Kun sinä puhut, sinun sanasi eivät ole tavallisia,
vaan ne sisältävät voimaa ja niissä on ihmeitä
aikaansaavaa ainesta, jolla sinä voit vaikuttaa omaan
maailmaasi ja saada aikaan muutosta. Markuksen
evankeliumissa 11:23 Jeesus sanoi, “Sinä saat sitä,
mitä sinä sanot.” Avausjakeessamme Hän sanoi, “Jos
te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä
sen teen.”
Alleviivattu sana kreikankielellä on “Poiēō” ja se
tarkoittaa “tehdä.” Jeesus sanoo, että “Minä teen sen
minun nimessäni, vaikka sitä ei olisi olemassa, minä
saan sen tapahtumaan.” Näetkö miten paljon Hän
meitä rakastaa! Herraa ilahduttaa siunata sinua ja
tehdä sinulle hyviä asioita. Hänen ilonsa on vastata
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sinun rukouksiisi ja täyttää sinun sydämesi toiveet. Hän
sanoi Luukkaan evankeliumissa 12:32, “Älä pelkää,
sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt
hyväksi antaa teille valtakunnan.” Hän voi ja Hän
tulee tekemään mitä tahansa sinulle, koska sinä uskot
Häneen.
Jos kehossasi on esimerkiksi kasvain, julista,
“Kasvain, Jeesuksen Nimessä, sinä et voi jäädä tähän
kehoon, minä leikkaan sinut pois!” Jos sydämessäsi on
jokin vika, käske sitä toimimaan normaalisti Jeesuksen
Nimessä. Jos kyse on taloudestasi, käske siihen
tulemaan muutos ja näin tulee tapahtumaan. Julista
mitä sinä haluat ja tuo ihmeet esiin. Luo ja ylläpidä
voitokasta elämääsi sinun omilla uskon täyteisillä
sanoillasi.

TUNNUSTUS
Minä hallitsen ja johdan tapahtumia tässä elämässä
ja kuljen jatkuvasti yliluonnollisessa! Kaikki mitä
tarvitsen - ihmiset, materiaalit, resurssit, jne - elämään
ja jumalisuuteen ovat vapaasti minun saatavillani!
Minun elämäni on päivittäistä yliluonnollisuuden
ilmentymää, koska minä toimin Hengen kautta.
Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 16:23-24; Markus 11:23-24; Apostolien teot 19:11-12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 5:1-11 & Psalmit 49-51
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 12:1-12 & Tuomarien kirja 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VALON LAPSET
Sillä kaikki te olette valon lapsia ja
päivän lapsia; me emme ole yön emmekä
pimeyden lapsia
(1.Tessalonikalaiskirje 5:5).

Y

lempänä olevassa jakeessa se, mitä Henki
kirjoittaa Apostoli Paavalin kautta, on osoitettu
kristityille. Hän siis puhuu sinulle, eikä Hän kaunistele
sanojaan sinua kuvaillessaan. Hän sanoo, että sinä olet
valo! Sinä olet syntynyt Jumalasta, Hänen Sanastaan,
joka on valo, joten sinä olet valon lapsi.
Henki tuo esiin tämän saman ajatuksen
Efesolaiskirjeessä 5:8. Siellä sanotaan, “Ennen te olitte
pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa
valon lapsina”. Kuinka mielenkiintoista tämä onkaan!
Siinä ei sanota, että sinä olit pimeydessä, vaan siinä
sanotaan, että sinä olit pimeys, mutta nyt sinä olet
valo. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä voit myös julistaa
rohkeasti, samalla tavalla kuin Jeesus, “Niin kauan kuin
minä olen maailmassa, olen minä maailman valo!”
Valo valaisee. Sinun kutsumuksenasi tässä elämässä
on valaista sinun omaa maailmaasi. Filippiläiskirje
2:15 sanoo, “Että olisitte moitteettomat ja puhtaat,
olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan
sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte
niinkuin tähdet maailmassa.” Valo tuo johtajuutta ja
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antaa suuntaa. Valo kuvailee. Sinä olet se, jonka tulee
näyttää maailmalle kuinka elää, mitä tehdä ja kuinka
olla menestynyt, riippumatta siitä pimeydestä, joka on
maailmassa.
Maailman pimeydellä ja ongelmilla ei ole väliä,
sinä olet se toivo ja vastaus, jonka maailma tarvitsee.
Tämän päivän maailman ongelmat ja vaikeudet ovat
sinun mahdollisuuksiasi loistaa ja tuoda esiin Jumalan
kirkkautta. Elä tässä tietoisuudessa joka päivä.

TUNNUSTUS
Minä olen valon lapsi, olen päivän lapsi. Tästä
syystä minä loistan ylenpalttisesti ja valaisen
maailmaani kirkkaudella ja hyvyydellä. Minun
kauttani pelastumattomat kuulevat ja vastaanottavat
kirkkauden täyteisen Evankeliumin valon ja heidät
siirretään pimeydestä Jumalan ihmeelliseen valoon
ja Saatanan vallasta Jumalan tykö. Ylistys Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 5:14-16; Efesolaiskirje 5:13; Obadja 1:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 5:12-21 & Psalmit 52-55
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 12:13-21 & Tuomarien kirja 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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L

uotamme siihen, että olet tullut siunatuksi tämän Päivän
Sanan kautta. Kutsumme sinut tekemään Jeesuksesta
Kristuksesta elämäsi Herran, rukoilemalla ääneen:

”Rakas Herra Jumala, uskon koko sydämestäni Jeesukseen
Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan. Uskon Hänen kuolleen
minun puolestani ja Jumalan herättäneen Hänet kuolleista.
Uskon, että Hän elää tänä päivänä. Tunnustan, että Jeesus
Kristus on elämäni Herra, tästä päivästä eteenpäin. Hänen
kauttaan ja Hänen Nimessään minulla on iankaikkinen elämä;
olen uudestisyntynyt. Kiitos Herra, että olet pelastanut sieluni!
Minä 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
south africa:		
+44 (0)08001310604

+27 11 326 0971

nigeria:
01-8888186

canada:

usa:
+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111

+1-647-341-9091
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KIRJOITTAJASTA

P

astori Chris Oyakhilome on dynaamisen ja
monimuotoisen globaalin seurakunnan, Believers
LoveWorldin Presidentti ja koko maailman numero 1.
päivän sanan, Rapsodia Todellisuuksista kirjoittaja,
sekä myös yli 30 muun kirjan takaa löytyvä kirjoittaja.
Miljoonat ovat tulleet vaikutetuiksi hänen televisio
ohjelman “Atmosphere For Miracles.” (Ilmapiiri ihmeille)
kautta, joka tuo Jumalan jumalallisen läsnäolon
suoraan ihmisten koteihin. Hänen televisio palvelutyön
laajuus ulottuu kaikkialle maailmaan Loveworld
satelliitti-verkkojen välityksellä, jotka tarjoavat
laadukasta kristillistä ohjelmaa globaalille yleisölle.
Maailmankuulussa Parantumiskoulussa (Healing
School) hän tuo julki Jeesuksen Kristuksen parantavia
töitä ja hän on auttanut monia vastaanottamaan
parantumisen Hengen lahjojen toiminnan kautta.
Pastori Chrisin sydän palaa maailman ihmisten
tavoittamiselle Jumalan läsnäololla -- tätä jumalallista
lähetyskäskyä hän on ollut täyttämässä jo yli 30
vuotta lukuisten evankeliointi-tapahtumien(outreach),
massakokousten(crusade) ja myös useiden
erinäisten tapahtumien kautta, jotka ovat
auttaneet miljoonia ihmisiä kokemaan voitokasta
ja tarkoituksellista elämää Jumalan Sanassa.

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

