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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 1,109 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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HÄN ON AKTIIVINEN SINUSSA JA
SINUN KAUTTASI

1

Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä
Henki kaikkien päälle, jotka puheen
kuulivat (Apostolien teot 10:44).
jattelepa tätä mitä me juuri luimme Apostolien
A
teoista 10:44, kun Pietari vielä puhui, Pyhä
Henki teki jo “työtään”, Hän “laskeutui” niiden päälle,

joille Pietari puhui. Hän ei jäänyt odottamaan Pietarin
lopetusta. Tämä näyttää meille sen, että me emme
ole koskaan yksin ja että voimme aina luottaa Hänen
tekevän oman osansa, kun me teemme omamme.
Markuksen evankeliumissa 16:20, Mestarin
ylösnousemuksen jälkeen, Raamattu kertoo
opetuslasten “...lähteneen ja saarnanneen kaikkialla,
ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä
seuraavien merkkien kautta.” Huomaatko, että Hän
oli heidän kanssaan, mutta ei kuitenkaan passiivisena
tarkkailijana, vaan aktiivisena työskentelijänä, vahvistaen
heidän sanansa sitä seuraavin ihmein ja merkein.
Joka kerta, kun sinä lähdet ulos julistamaan
Evankeliumia, ole tietoisena Herran läsnäolosta ja
Hänen voimasta, joka ilmenee Sanan julistamisen
kautta. Sillä ei ole väliä olitpa sitten evankelioimassa
kadulla tai julistamassa bussissa, toimistolla tai
kauppakeskuksessa, ole vakuuttuneena siitä, että Pyhä
Henki tekee työtään sinun kanssasi ja sinun kauttasi.
Joten ole rohkeana julistamaan Evankeliumia.
Saarnaa Jeesusta Kristusta. Julista, että Hän tuli
maailmaan pelastamaan syntiset ja tekemään
heistä Jumalan poikia. Tee ympärilläsi oleville
pelastumattomille tiettäväksi se, että Jumala ei lue
heidän syntejään heitä vastaan, vaan sen sijaan
Hän on järjestänyt ratkaisun heidän syntiensä pois
pyyhkimiseksi.
finnish

Tämä Evankeliumin palvelutyö, jonka Hän on
uskonut sinun vastuullesi on jumalallinen ja sinä voit
täyttää sen ainoastaan Hengen voimasta. Sillä ei ole
väliä miten kovasti itse yrität, ilman Häntä se on kaikki
aivan turhaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä et voi
tehdä ilman Pyhän Hengen apua mitään, millä olisi
iankaikkista merkitystä. Johanneksen evankeliumissa
15:5 Jeesus painotti tätä sanomalla, “...sillä ilman
minua te ette voi mitään tehdä.”
Älä elä elämääsi tai palvelutyötäsi omassa
voimassasi kamppaillen, työskentele Hengen kanssa.
Keskustele työstäsi Hänen kanssaan. Jos kohtaat
haasteita, puhu niistä Hänelle ja Hän tulee antamaan
sinulle tarvitsemasi viisauden, jotta pääset niiden yli.
Luota Häneen ja silloin ei tule olemaan mitään mihin
sinä et pystyisi. Hänen voimansa tulee työskentelemään
sinun elämässäsi aivan hämmästyttävällä tavalla.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua sinun Henkesi loistokkaan
palvelutyön täyttymyksestä elämässäni. Olen
täysin antautuneena Hänelle, sillä Hän on Se, joka
työskentelee aktiivisesti minussa ja minun kauttani,
täyttääkseen sinun jumalalliset suunnitelmat ja
tarkoitukset täällä maan päällä. Pyhän Hengen
voiman kautta olen tehokkaana ja hedelmällisenä
kaikenlaisissa hyvissä töissä, tuoden esiin
vanhurskauden hedelmää, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Apostolien teot 1:8; Filippiläiskirje 2:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 16:17-33 & 1. Aikakirja 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:32-42 & 4. Mooseksen kirja 35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

sunnuntai

OTA HYÖTY IRTI HÄNEN
ARMOSTAAN

2

Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on
ja joka sinulle annettiin profetian kautta,
vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi
(1. kirje Timoteukselle).

Y

lempänä olevassa Raamatun paikassa apostoli
Paavali antoi tärkeän kehotuksen nuorelle
Timoteukselle siitä, että hänen tulee ottaa hyöty irti
Jumalan armosta. Hän painotti tätä samaa ajatusta
myös 2. kirjeessä Timoteukselle 2:1 sanomalla,
“Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa.”
Kun Jumala antaa sinulle vastuun, Hän antaa
sinulle myös armon tehtävän suorittamiseen.
Välinpitämättömyys tai tietämättömyys sen suhteen,
että sinulla on tämä armo, voi saada sinun työsi
tehottomaksi. Jos sinut on esimerkiksi kutsuttu Jumalan
toimesta pastoriksi, tähän virkaan on olemassa armo,
jota kutsutaan pastoraaliseksi armoksi. Kun sinä
tunnistat ja hyväksyt sen, että sinut on kutsuttu tähän
virkaan ja, että sinut on myös armoitettu siihen, se
tulee tuottamaan tuloksia Kristuksen kunniaksi, kun
sinä vaellat tässä valossa.
Jotkut ihmiset kamppailevat ja kokevat
turhautumista palvelutyössään, koska he työskentelevät
ja vaeltavat Jumalan armon ulkopuolella. Herran kanssa
työskenteleminen ja Herralle työskenteleminen on
sellaista kirkkaudessa kulkemista, jossa sinä turvaat
Hänen armonsa ohjaukseen.
Jos olet pastori, evankelista, solun vetäjä tai toimit
jonkinlaisessa johtavassa asemassa Seurakunnassa
finnish

ja olet kokenut vaikeuksia palvelutyösi eteenpäin
viemisessä, nyt on aika ottaa hyöty irti Hänen
armostaan. Jumalan lahjat ja Jumalan voima toimivat
tunnistamisen ja suun tunnustamisen periaatteen
kautta (Filemon 1:6). Tunnista se, että Hänen armonsa
on sinussa toimiaksesi siinä virassa ja jatka sen
tunnustamista. Tämä on myös totta jokaisen kohdalla,
jonka Jumala on kutsunut täyttämään jotain tiettyä tai
merkittävää roolia Kuningaskunnassa.
Aktivoi juuri nyt Jumalan armo ja voima omassa
elämässäsi. Tunnusta uskossa, “Minut on armoitettu
loistamaan ja täyttämään päämääräni Kristuksessa.
Minä olen riittoisa Kristuksen riittoisuudessa ja Hänen
super-yltäkylläinen armonsa riittää kaikkeen elämässäni.
Olen kykenevä palvelemaan Evankeliumin työssä,
sillä Jumalan armo ja viisaus tekevät työtään minussa
väkevästi, jotta voin suorittaa oman palvelutyöni,
Jeesuksen Nimessä.”

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua tästä superyltäkylläisestä, ylitsevuotavasta ja äärettömästä
armosta, joka tekee työtään minussa. Minä tunnistan
tämän ja kiitän sinua tästä etulyöntiasemastani
tässä yliluonnollisen ylennyksen voimassa ja
loputtomassa menestyksessä, joka virtaa elämässäni.
Elän poikkeuksellista erinomaisuuden, voiton ja
herruuden elämää, jossa hallitsen kuninkaana tässä
elämässä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 1:16-17; Hebrealaiskirje 4:16; 2. Korinttolaiskirje 12:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 17:1-26 & 1. Aikakirja 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:43-52 & 4. Mooseksen kirja 36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LUOTA PYHÄÄN HENKEEN
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa
teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iankaikkisesti (Johannes 14:16).
yhä Henki on Jumalan lahja meille, kaikkein
P
suurin siunaus elämiimme kristittyinä. Hän
on Jumala tekemässä työtään meissä. Kristittyinä me

tarvitsemme Häntä, jotta voimme elää voitokkaasti
Kristuksessa. Siksi Herra Jeesus sanoi, “minä olen
rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan…”
(Johannes 14:16).
Pyhä Henki tuli auttamaan sinua elämään kristityn
elämää, sillä kukaan tavallinen ihminen ei kykene yksin
elämään kristityn elämää. Pyhää Henkeä tarvitaan
myös siihen, että sinä saat ymmärrystä Jumalan
Sanasta, tulet herätetyksi Jumalan isyyden alaisuuteen
ja monien muiden asioiden ohella Hän myös auttaa
sinua hyväksymään sen totuuden, että Jeesus Kristus
on Jumalan Poika, Jumala lihassa.
Kun Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, “Kenen ihmiset
sanovat Ihmisen Pojan olevan?” (Matteus 16:13),
Pietari puhui aivan oikein Pyhän Hengen antaman
ilmestyksen kautta. Hän sanoi, “Sinä olet Kristus, elävän
Jumalan Poika.” Mestarin vastaus Pietarille oli tämä,
“...Siunattu olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei
liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun
Isäni, joka on taivaissa” (Matteus 16:17).
Pietari ei arvaillut, vaan tieto siitä kuka Jeesus on,
välitettiin hänelle Pyhän Hengen kautta. Jeesus sanoi
Johanneksen evankeliumissa 16:13, “Mutta kun hän
tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen
totuuteen….”
Ajattele Pyhää Henkeä Jumalan Kuningaskunnan
finnish

salaisuuksien, mysteerien ja todellisuuksien paljastajana
meidän hengillemme. Hän tekee taivaalliset asiat
todellisiksi meidän hengillemme.
Jopa silloinkin, kun me julistamme Evankeliumia
ja palvelemme toisia, Hän on Se, joka auttaa tuomalla
ymmärryksen niille ihmisille, joita me palvelemme.
Ilman Häntä he eivät voisi koskaan ymmärtää meidän
julistamamme Evankeliumin viestiä. Me puhumme
ulkoa käsin, mutta Hän vahvistaa sanat ja antaa heille
ymmärryksen sisältä käsin.
Ehkäpä sinä olet Evankeliumin palvelija, älä
yritä rakentaa Seurakuntaa omassa voimassasi, ole
Pyhästä Hengestä riippuvainen. Ota hyöty irti Hänen
loistokkaasta palvelutyöstä sinun elämässäsi ja et tule
koskaan enää olemaan stressaantuneena. Hän tekee
homman helpoksi ja katsoo sen perään, että sinä olet
joka päivä voitokas. Luota Häneen koko elämälläsi
ja Hän tulee tuomaan Itsensä julki sinussa ja sinun
kauttasi.

RUKOUS
Minä kiitän sinua Isä tästä siunauksesta, että Pyhä
Henki saa elää minussa. Hän on minun ainainen
apuni, opettajani ja oppaani, joka paljastaa Kristusta
Jeesusta jatkuvasti minulle ja minun kauttani toisille.
Minulla on näkökykyä Kuningaskunnan mysteereihin
ja salaisuuksiin, ja minä elän voitokkaasti sinun
kunniaksesi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 14:16; Apostolien teot 1:8; 1. Korinttolaiskirje 2:9-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 18:1-27 & 1. Aikakirja 11-13
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:53-65 & 5. Mooseksen kirja 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINÄ VOIT PUHUA KAIKELLE
MAHDOLLISELLE

4

Totisesti minä sanon teille: jos joku
sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy
mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan
uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo,
niin se hänelle tapahtuisi (Markus 11:23).

J

eesuksen sanat ylempänä paljastavat sen, että
meidän sanat eivät ole ainoastaan voimallisia
ja todeksi tulevia, vaan sinä voit myös puhua kaikelle:
kyllä, KAIKELLE MAHDOLLISELLE! Tämä perustuu
siihen, että koko luomakunta, elävä ja eloton, omistaa
älykkyyden. Tämä käy niin selkeästi ilmi Jumalan
Sanasta. Jeesus puhui tuulelle ja järven vedelle (Markus
4:39), ja Hän puhui jopa puulle (Markus 11:14).
Kun opiskelet ensimmäistä lukua 1. Mooseksen
kirjasta, tulet ymmärtämään sen, miksi kaikella on
älykkyys. Raamattu sanoo kolmannessa jakeessa, “Ja
Jumala sanoi….” Läpi koko luvun huomaamme monta
kohtaa, joissa Jumala puhui Sanan ja kaikki mitä Hän
sanoi syntyi todellisuuteen ja sai älykkyyden.
Kun Hän esimerkiksi käski meren vedet vilisemään
kaloja, vesi sai tämän ohjelmoinnin itseensä kalojen
tuottamiseen ja tuotti näin kaloja. Sekä vesi, että siitä
tulleet kalat olivat molemmat yhdistettyinä Jumalan
Sanan ohjelmointiin.
Puhumalla näille elementeille, Jumala viestitti ja
finnish

ohjelmoi energiaa niihin ja ne säilöivät tämän kaiken
itseensä. Joten, kun sinä puhut Jumalan lapsena, ole
varma siitä, että se mitä sinä sanot on synkronoituna
Sanan kanssa samaan linjaan. Muista, että sinun sanasi
ovat voimalla ja auktoriteetilla kyllästettyjä. Halleluja!
Puhu kehollesi, autollesi, liiketoimillesi,
työvälineillesi, huonekaluillesi ja kaikelle mikä on
jotenkin sinuun yhteydessä: tällä kaikella on oma
älykkyytensä. Puhu sitä, mitä sinä tahdot nähdä ja mitä
tahdot niiden tuovan esiin ja näin tulee tapahtumaan.
Käytä suutasi, omia sanojasi antamaan suuntaa ja
ohjelmoimaan elämääsi erinomaisuuteen, voitosta
voittoon ja kirkkaudesta kirkkauteen.

TUNNUSTUS
Minun elämäni on Jumalan kunniaksi. Vaellan
erinomaisuudessa ja Herra on tehnyt täydelliseksi
kaiken mikä koskee minua. Hänen armonsa on
super-yltäkylläisenä minun ylläni ja Hänen voimansa
vaikuttaa sanoissani niin, että ne materialisoituvat.
Minä vaellan tänään vanhurskaudessa, voitossa,
hallintavallassa ja menestyksessä. Siunattu olkoon
Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Hesekiel 37:4-10; Sananlaskut 18:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 18:28-19:1-16 & 1. Aikakirja 14-16
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:66-72 & 5. Mooseksen kirja 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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USKO PERUSTUU SANAAN
Mutta ilman uskoa on mahdoton olla
otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö
tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja
että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät
(Heprealaiskirje 11:6).

U

sko on näkymättömän todellisuutta. Se on
todiste näkymättömistä todellisuuksista. Me
olemme tekemisissä tai yhdistymme näkymättömän
kanssa uskon kautta ja ainoa syy siihen, että tiedät
näkymättömän olevan olemassa on se, koska Jumalan
Sana sanoo niin. Näin ollen sinun uskosi perustuu itse
asiassa siihen, mitä Jumala on sanonut. Sinun uskosi
tulee eloon, kun Jumala puhuu.
Syy esimerkiksi siihen, että me uskomme Jumalan
vastaavan, kun rukoilemme, ei ole siinä, että me
ajattelisimme tai olettaisimme Hänen toimivan niin,
vaan siinä, että Sana sanoo niin. 1. Johanneksen kirje
5:14 sanoo, “Ja tämä on se uskallus, joka meillä on
häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa
mukaan, niin hän kuulee meitä.” Hänen Sanansa
on meidän uskomme perustana ja varmuutena.
Hänen Sanansa on muuttumaton ja kiistämätön. Sitä
kutsutaan pettämättömäksi Sanaksi: täydelliseksi ja
täysin varmaksi.
Kun Hän kertoi Aabrahamille, “Minä olen tehnyt
sinusta monien kansojen isän,” sillä ei ollut väliä, että
Aabraham ja hänen vaimonsa Saara olivat jo liian
vanhoja saamaan lapsia. Saaran kohtu oli jo kuivettunut
- ei toimiva - ja samoin myös Aabrahamin keho.
Tästä huolimatta Aabrahamin usko oli Jumalan
finnish

pettämättömässä Sanassa. Raamattu sanoo, “Eikä
hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että
hänen ruumiinsa oli kuolettunut-sillä hän oli jo noin
satavuotias-ja että Saaran kohtu oli kuolettunut;
mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt,
vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle”
(Roomalaiskirje 4:19-20). Siunattu olkoon Jumala!
Jumalan Sana ei koskaan palaa tyhjänä takaisin
Hänen luokse. Joten jatka uskosi harjoittamista sen
suhteen, mitä Hän on sanonut, riippumatta siitä mitä
aistisi kertovat sinulle. Älä anele, älä pelkää, äläkä
luovuta! Pidä kiinni omista oikeuksistasi, etuoikeuksistasi,
perinnöstäsi ja siunauksistasi Kristuksessa, siten
kuin Sana niistä sanoo. Julista rohkeasti juuri nyt:
“Minä kuljen jumalallisessa terveydessä ja vaellan
taloudellisessa yltäkylläisyydessä. Olen suuri menestys,
voittaja ja kuningas tässä elämässä ja kaikki on minun!”
Heprealaiskirje 13:5-6 sanoo, “Hän on sanonut…
jotta me rohkein mielin sanoisimme….” Hänen
Sanansa on meidän uskon täyteisten tunnustusten
perustana.

TUNNUSTUS

Uskoni on elossa, aktiivisena ja voittavana; elämän
olosuhteet tulevat samaan linjaan uskon täyteisten
tunnustusteni kanssa ja minä hallitsen omaa
maailmaan uskoni kautta. Olen tarrautunut kiinni
iankaikkiseen Kuningaskuntaan, täysissä Kristuksen
Evankeliumin siunauksissa! Elämäni on Jumalan
kunniaksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 10:17; 2. Korinttolaiskirje 4:13;
Hebrealaiskirje 11:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 19:17-42 & 1. Aikakirja 17-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:1-14 & 5. Mooseksen kirja 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE ONNELLINEN ITSESTÄSI
Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät
totuuden sanalla, ollaksemme hänen
luotujensa esikoiset (Jaakobin kirje 1:18).
iedätkö sen, että sinä olet kaikkein kauneinta
T
Jumalan luomakunnassa? Sen jälkeen, kun
Jumala oli luonut kaiken aina ensimmäisestä päivästä

viidenteen päivään saakka, Hän katsoi kaikkea
tekemäänsä ja se oli kaikki hyvää (1. Mooseksen kirja
1:4-25). Mutta kuudentena päivänä, sen jälkeen kun
Hän oli tehnyt ihmisen, Raamattu sanoo, “Jumala
katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli
erittäin hyvää…” (1. Mooses 1:31). Huomaa painotus,
sinä olet Jumalan luomakunnan kruunu, kauneinta mitä
maailma on koskaan nähnyt.
Sinun elämäsi on täynnä kauneutta ja
erinomaisuutta, sillä sinut on luotu Jumalan kuvaksi ja
kaltaiseksi. Sinä näytät Häneltä ja toimit niin kuin Hän
toimii. Saatat sanoa, “Mutta minun pääni on niin iso,
miten voit sanoa, että näytän Jumalalta?” Sinä katsot
väärään kohtaan. Sinun henkesi on niin kaunis ja
sinun henkesi on se paikka, missä Jumala asuu. Sinun
hengelläsi on Jumalan elämä ja luonto. Sinun henkesi
on se todellinen sinä.
Elä hengestäsi käsin, katso henkeesi ja näe se
oman persoonasi ihmeellinen kauneus. Ole iloinen
omasta itsestäsi. Ole iloinen siitä tosiasiasta, että
sinä olet Jumalan luoma, sillä kaikki Hänen tekonsa
ovat mestariteoksia. Et ehkä tule koskaan löytämään
todellista itseäsi, sitä kuinka kaunis ja erinomainen
sinä olet, ellet sitten ala katsomaan sisimpääsi, omaan
henkeesi ja kieltäydy oman lihasi kontrollista oman
itsesi yli. Katso henkeesi ja näe se vanhurskauden
elämä, jonka Hän on tallettanut sinun henkeesi. Sinun
finnish

elämäsi on vanhurskauden elämää. Sinä pursuilet ja
tuot ilmi Jumalan vanhurskautta. Tämä on sitä, kuka
sinä olet. Sinä olet rakastava ja ystävällinen, koska
Jumalan rakkaus on vuodatettu sinun sydämeesi Pyhän
Hengen kautta.
Sinä et ole se vihainen, tyytymätön tai turhautunut
henkilö, josta oma mielesi tai Saatana yrittää maalailla
kuvaa sinun mieleesi. Sinä olet kaunis! Saatat ehkä olla
huolestunut siitä, että ajattelet olevasi ylipainoinen tai
siitä, että et ole onnistunut keräämään tarpeeksi painoa
kehoosi. Tämän ei tulisi tehdä sinua onnettomaksi
elämässäsi. Eikä tämän tulisi saada sinua luovuttamaan
itsesi suhteen. Tärkein asia on kurinalaisuus, mutta
älä kuitenkaan yritä näyttää joltakulta toiselta. Ole
onnellinen itsestäsi ja kohtele itseäsi oikein.

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, kiitän sinua siitä, että olet
tehnyt minusta luomakuntasi kruunun ja kaikkein
parasta mitä olet tehnyt. Elän tässä tietoisuudessa
siitä, kuka minä olen Kristuksessa: kallisarvoinen
helmi ja mittaamattoman arvokas, sinun kättesi
erinomainen taidonnäyte ja aivan täydellisestiveistetty mestariteos, joka on luotuna loistamaan
kirkkaudessa ja kauneudessa. Minä tuon ilmi
sinun ihmeellisiä tekojasi ja heijastelen omalle
maailmalleni sinun suuren hyvyytesi täydellisyyttä,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 139:14; Efesolaiskirje 2:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 20:1-18 & 1. Aikakirja 20-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:15-24 & 5. Mooseksen kirja 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME OLEMME VALONLÄHTEITÄ
Ja ne, jotka ovat viisaita loistavat niin
kuin säteilevä taivaankansi, ja ne, jotka
kääntävät monia vanhurskauteen,
loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti
(Danielin kirja 12:3).

S

ana “loistaa” ylempänä olevassa jakeessa
käännetään heprean kielen sanasta “zahar” ja
se tarkoittaa, “kehottamista, opettamista, inspiroimista
tai valon lähettämistä.” Nämä kaikki viittaavat
johtajuuteen ja valo tuo johtajuutta, se antaa opastusta.
Tämä on rinnastettavissa siihen, mitä Jeesus
tarkoitti sanoessaan, “Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matteus
28:19). “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni” tarkoittaa, että menkää ja loistakaa
kaikissa kansakunnissa, inspiroikaa kaikkia kansakuntia.
Tämä on meidän kutsumuksemme Jumalan
ihmisinä: me teemme oppilaita ja opetuslapsia kaikista
kansakunnista. Me näytämme maailmalle todellisen
elämän. Me näytämme heille todellisen onnellisuuden
ja ilon. Me näytämme heille mitä Jumalan rakkaus on,
kun paljastamme heille Evankeliumin. Me olemme
valona pimeässä maailmassa, johdattaaksemme ihmisiä
Kristukselle ja Hänen mittaamattoman arvokkaaseen
perintöönsä.
Kun sinä saavut paikalle, valaistuminen saapuu,
sinun mukanasi tulee suunta. Pimeys tulee karkotetuksi
ja Jumalan vanhurskaus ja valo tulevat tilalle. Sinä
olet niin kuin Paavali, jonka Herra lähetti avaamaan
finnish

kadotettujen silmät ja kääntämään heidät pimeydestä
valoon ja Saatanan vallan alta Jumalan tykö (Apostolien
teot 26:18).
Sananlaskut 11:30 sanoo, “...ja viisas voittaa
sieluja”, yhdistä tämä nyt avausjakeemme kanssa ja
näet sen kuinka me olemme todellakin valonlähteitä.
Me viemme Evankeliumin valon kaikkialle minne
menemme. Me annamme suuntaa ja näytämme tien.
Me tuomme täyttymyksen ja ilon. Nämä ovat valon
ominaisuuksia ja me olemme maailman valo.
Johanneksen evankeliumissa 8:12 Jeesus sanoi,
“...Minä olen maailman valo; joka minua seuraa, se
ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän
valo.” 1. Johannes 4:17 julistaa, “...sillä sellainen kuin
hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.”
Meillä on elämän valo ja tätä samaa myös jaamme
eteenpäin omassa maailmassamme.
Sairaus, köyhyys, lannistuminen, kuolema ja kaikki
muut pimeyden ja pahuuden työt eivät voi, eikä niiden
tulisi koskaan löytää sijaa sinun elämästäsi. Sinä olet
loistava valo, joten kulje tässä todellisuudessa.

RUKOUS
Kiitos sinulle Isä, että olet laittanut minut sielujen
voittajien suureen armeijaan ja nyt minä valaisen
oman maailmani ja syntisten sydämet avautuvat
tänään vastaanottamaan sanoman sinun pelastavasta
armostasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:19; Matteus 5:14-16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 20:19-31 & 1. Aikakirja 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:25-32 & 5. Mooseksen kirja 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

ILO TÄYTTYNEESTÄ
UNELMASTA
Rebeccan inspiroiva tarina siitä,
miten hänen unelmansa kävivät
toteen

Minä synnyin ja kasvoin Cardiffissa, Walesissa, jossa minusta
tuli kampaaja, joka työskenteli huippuluokan salongeissa. Vaikka minulla itselläni menikin hyvin, en ollut sitoutunut kristitty, enkä juuri koskaan käynyt seurakunnassa. Aviomieheni oli
erilainen. Hän rakasti lukea Rapsodiaa Todellisuuksista ja kehotti minuakin lukemaan sitä, mutta kieltäydyin aina. En pitänyt ollenkaan siitä, miten paljon hän antoi sille huomiotaan.
Hän ei kuitenkaan luovuttanut minun suhteeni. Kuulin usein
hänen julistavan tämän kaltaisia sanoja: ‘’Minun vaimoni kuuluu Jeesukselle, ja hän täyttää tarkoituksensa Kristuksessa.’’
Näihin aikoihin en tiennyt, että hän puhui uskon täyteisiä
sanoja. Luulin, että hänellä oli suhde toisen naisen kanssa ja
olin raivoissani. Yhtenä päivänä avasin television ja näin kahden juontajan puhuvan tästä päivän sanasta ja ihastelin sitä,
miten he pystyivät antamaan niin syvällistä tietoa siitä, kuka
Jumala on ja kuka minä olen Kristuksessa. Tämä oli se hetki,
kun ymmärsin aviomieheni puhuneen minusta koko tämän
ajan! Elämäni muuttui tuona päivänä.
Tuli aika, jolloin minun tuli tehdä tärkeä päätös. Vaikka rakastinkin työtäni ja toivoin voivani jatkaa sitä, minä ja mieheni
olimme valmiita saamaan lapsia. Halusin olla kokopäiväisesti
äiti, mutta myös menestynyt liikenainen. Tämä oli iso huolenaihe minulle, koska se ei näyttänyt siltä, että se voisi toimia
käytännössä. Lukiessani Rapsodiaa Todellisuuksista sain selville, että minulla voi olla mitä tahansa minä haluan ja, että
Jumala haluaa vielä enemmän saada nämä unelmat tapahtumaan. Tämä herätti minussa rohkeutta. Irtisanouduin työpaikaltani ja ryhdyin freelancer-kampaajaksi.
Tämä oli yksi elämäni parhaimmista päätöksistä! Yritykseni
alkoi menestymään ja samaan aikaan tämä antoi minulle
joustavuutta viettää laatuaikaa lasteni kanssa. Tämä tarjosi
minulle myös mahdollisuuksia sielujen voittamiseen, samalla
kun varmistin aina sen, että vein päivän sanan jokaisen asiakkaani kotiin. Jumala ei ainoastaan täyttänyt sydämeni unelmia,
vaan Hän antoi minulle paljon enemmän kuin osasin kuvitella!

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

lauantai

HÄNEN RAKKAUTENSA
KONTROLLOIMANA

8

Rakkaus kestää kaikessa ja kaiken,
mitä tulee, on aina valmis uskomaan
parasta jokaisesta henkilöstä, sen toivo
on lakastumaton kaikissa olosuhteissa
ja se kestää kaiken [heikkenemättä]
(1.Korinttolaiskirje 13:7).

P

yhä Henki auttaa sinua kontrolloimaan omia
tunteitasi ja asennettasi, sekä rakentamaan
erinomaista luonteenlaatua. Kun vietät aikaa yhdessä
Pyhän Hengen kanssa, et ajaudu kiivaan temperamentin
viemäksi, vaan sen sijaan, sinä olet rakkauden
kontrolloimana.
Älä koskaan salli suuttumuksen ottaa sinusta
hallintavaltaa. Jopa silloinkin, kun tunnet tulleesi väärin
kohdelluksi, älä reagoi negatiivisesti. Sano sen sijaan
itsellesi, “Minä päästän tästä irti Jeesuksen tähden.”
Tällä tapaa Hänen rakkautensa kontrolloi meitä.
Avausjakeemme sanoo, “Rakkaus kestää kaikessa…”
Tätä on rakkauden voittokulku.
Tiesitkö sitä, että tämä ei ollut vielä mahdollista lain
alaisuudessa? He eivät voineet vaeltaa rakkaudessa.
Mutta nyt, kun me olemme uudestisyntyneet, tämä
on meidän jokapäiväinen vaelluksemme. Me voimme
vaeltaa rakkaudessa, puhua rakkaudellisesti ja ajatella
rakastavasti toisista. Kun sallit itsesi rakastaa ihmisiä,
silloin sallit Jumalan hallita ja työskennellä sinun
kauttasi.
Toisten rakastaminen ei tee sinusta heikkoa
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persoonaa, vaan se on sinun Jumala-luontosi ilmi
tuomista toisille. Joten näin ollen missä ikinä sitten
oletkin, luo rakkauden, ystävällisyyden ja armon
täyteinen ilmapiiri. Anna Jeesuksen ylitsevuotavan
rakkauden virrata kauttasi toisiin. He tulevat näkemään
sen sinun silmistäsi, eikä sinun välttämättä edes tarvitse
sanoa tai tehdä mitään, kun se jo vetää ihmisiä sinun
luoksesi. Hänen rakkautensa on näin vahva.
Jätä tietoisesti huomiotta sinulle tehdyt vääryydet.
Muista, että Pyhä Henki asuu sinussa. Jos joku ei tiedä
vielä tarpeeksi, että osaisi kohdella sinua oikein, tämän
ei kuitenkaan pitäisi pysäyttää sinua vastaamasta
takaisin päin aina rakkaudessa. Tee päätös mielessäsi,
että tulet vastaamaan aina rakkaudesta käsin. Rakkaus
on aina valmiina uskomaan parasta jokaisesta ja se
myös antaa epäitsekkäästi.

TUNNUSTUS
Sellainen kuin Hän on, sellainen olen myös minä
tässä maailmassa. Minä olen rakkauden tuote.
Rakkaus tulvii runsaana minussa ja en tule koskaan
epäonnistumaan, sillä henkeni tulee joka päivä
uudistetuksi. Olen aina valmis uskomaan parasta
jokaisesta, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu
sydämeeni Pyhän Hengen kautta. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 13:1-6; 2. Korinttolaiskirje 5:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 21:1-25 & 1. Aikakirja 26-29
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:33-47 & 5. Mooseksen kirja 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOITA PAHA HYVÄLLÄ
Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita
sinä paha hyvällä (Roomalaiskirje 12:21).

H

yvä on vahvempi, suurempi ja voimakkaampi
kuin paha. Pahuudella ei ole, eikä tule
koskaan olemaan kestävää herruutta hyvän ylitse.
On olemassa niitä, jotka sanovat, “Tämä maailma
on aivan liian paha, vihamielisyyden taso on aivan
käsittämätön.” Kyllä, mutta rakkaus on suurempi ja
vahvempi kuin viha. Kyse on valosta ja pimeydestä,
pimeys ei voi koskaan, eikä tule koskaan valtaamaan
valoa. Kun valo paistaa, pimeys pakenee. Monet ovat
puhuneet aivan liikaa pimeydestä, sen sijaan, että
olisivat “napsauttaneet ne valot päälle.’’
Meidän kaikkien tulee uudelleen orientoida
itsemme luottamaan, enemmän kuin koskaan
aikaisemmin, hyvän voimaan ylitse pahan. Mitä
enemmän ihmiset tekevät pahaa, ketä ikinä he
sitten ovatkaan ja missä ikinä he sitten ovatkin, sitä
suuremmalla hyvyydellä sinä tulet vastaamaan takaisin.
Hyvän tekeminen tekee sinusta mestarin.
Kukaan ei tule koskaan sankariksi pahaa tekemällä.
Kun ihmiset tarttuvat esimerkiksi aseisiin pelotellakseen
ja satuttaakseen toisiaan, kyseessä on todistus
heikkoudesta. Todellinen vahvuus ja todellinen voima
on siinä, miten paljon sinä pursuilet rakkautta ja vaikutat
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sillä toisiin. Kysymys on siitä, miten paljon sinä pystyt
nostamaan ja rakentamaan toisia ja tekemään heistä
vahvoja. Anna Jumalan rakkauden säädellä elämääsi.
Yleisesti sanotaan, että ainoa tarvittava ainesosa
pahan lisääntymiselle on se, että hyvät ihmiset eivät tee
mitään. Kukista pimeyden teot ympäristöstäsi omilla
hyvillä teoillasi. Sinä olet maailman valo (Matteus
5:14). Kuudestoista jae sanoo, “Niin loistakoon teidän
valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän
hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on
taivaissa.” Toimi näin, riippumatta kaikesta tämän
päivän maailmassa valloillaan olevasta pimeydestä ja
pahuudesta. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen Kristuksen lähettiläänä levittämässä
Jumalan rakkautta omaan maailmaani. Hänen
rakkautensa on tullut täydelliseksi minussa, sekä
teoissa, että totuudessa. Tämän kaiken voi kuulla
minun sanoistani ja nähdä minun teoistani, koska
minä elän Jumalassa ja Jumala elää minussa. Olkoon
Jumala iankaikkisesti siunattu!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 1:10-15; 1. Johanneksen kirje 4:8;
1. Johanneksen kirje 4:18-21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 1:1-26 & 2. Aikakirja 1-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 16:1-11 & 5. Mooseksen kirja 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UUSI PÄIVÄ SEURAKUNNALLE
Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut
kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen
ja voiman osoittamista
(1.Korinttolaiskirje 2:4).

P

arhaillaan tapahtuu jo paljon, ja vielä paljon
enemmän tulee tapahtumaan Jeesuksen
Kristuksen Seurakunnan kautta. Mestarin paluu lähestyy
koko ajan ja me olemme astumassa sisälle uuteen
vaiheeseen Seurakunnan palvelutyössä täällä maan päällä,
suurempaan Jumalan kirkkauden ulottuvuuteen, kuin mitä
Seurakunta on koskaan vielä aikaisemmin nähnyt.
Mahtavia Jumalan enkeleitä tullaan lähettämään
maan päälle. Tämä on sellainen enkelien luokka, joka ei
ole vielä aikaisemmin ollut täällä maan päällä. Heidät on
vapautettu työskentelemään tänne maan päälle, koska
aika on käymässä vähiin.
Maailma tulee todistamaan valtavia ihmeitä ja
merkkejä, koska Jumalan ihmiset tulevat näinä viimeisinä
aikoina elämään todeksi enkelien ilmestymisiä ja enkeleiltä
tulevaa tukea. Ole odottavaisella mielellä ja valmiina.
Kyse on aivan uudesta vaiheesta ja Jumala antaa meille
ilmestyksen kautta tiedon siitä, millaisessa aikakaudessa
me olemme nyt.
Tämä on jotain sen kaltaista, mistä Raamattu kertoo
Joelin kirjassa 2:28, Herra sanoi, “Tämän jälkeen on
tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin.
Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat…”
Monia vuosia myöhemmin tämä profetia toteutui, mutta
ihmiset eivät tienneet siitä. He vastaanottivat Hengen
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vuodatuksen Helluntai-päivänä, mutta he eivät tienneet
mitä oikein tapahtui. Mutta Pietari selitti sen heille
saamansa inspiraation mukaisesti (Apostolien teot 2:1316).
Aivan samalla tapaa me tiedämme nyt Hengen
inspiraation kautta, että Seurakunta on astunut sisälle
uuteen yliluonnollisuuden aikakauteen, uuteen
aikakauteen Hengen liikehdinnässä. Tässä uudessa
aikakaudessa me todistamme “Hengen esiintuloa ja
voimaa” kuten luimme avausjakeestamme.
Ole siksi sitoutuneena Evankeliumin eteenpäin
viemiseen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ole
tulessa ja tee vaikutusta Evankeliumin kautta. Anna sen
olla kaikki millä on sinulle väliä ja niin tulet näkemään
yliluonnollisen esiintuloa elämässäsi ja kaikessa mikä
liittyy sinuun.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että
olet antanut minulle näkökykyä sinun Henkesi
toimintaan näinä meidän päivinämme. Sinun
Sanasi tuntemus on lisääntynyt, tuoden mukanaan
enkeleiltä tulevaa apua meille, kun me julistamme
Evankeliumia pelottomasti ympäri maailmaa. Minä
olen sitoutuneena Evankeliumin työhön ja sen
eteenpäin viemiseen kaikkeen maailmaan sinun
Henkesi voimassa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sakarja 4:6; Haggai 2:9; Jooel 2:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 2:1-21 & 2. Aikakirja 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 16:12-20 & 5. Mooseksen kirja 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTITTYÄ EI VOIDA MYRKYTTÄÄ
...ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei
se heitä vahingoita; he panevat kätensä
sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi
(Markus 16:17-18).

J

eesuksen sanojen mukaan, tässä ylempänä olevassa
jakeessamme, kristittyä ei voida myrkyttää. Sillä
ei ole väliä millä tavalla myrkytys tapahtuu. Miksi tämä
on näin? Raamattu kertoo meille 3. Mooseksen kirjassa
17.11, “Sillä lihan elämä on veressä….” Kun ihmiset
tulevat myrkytetyiksi, myrkky menee heidän elimistöön
verisuonten kautta aiheuttamaan tuhoa.
Uudestisyntyneenä ollessasi, kun olet vastaanottanut
Pyhän Hengen, sinun kehosi ei elä enää veren voimasta.
Uudestisyntymättömällä ihmisellä on lihan elämä, joka
tulee veren kautta, mutta ollessasi uudestisyntyneenä,
Kristus on sinun elämäsi (Kolossalaiskirje 3:4).
Muista, kun Jeesus ristiinnaulittiin ja Hän oli
edelleen ristillä, sotilas lävisti keihäällä Hänen kylkensä
ja Raamattu kertoo veren ja veden vuotaneen ulos,
koska Hänen sydän oli repeytynyt. Kun Jumala herätti
Hänet kuolleista, Hänen kehossa ei ollut ollenkaan verta.
Pyhästä Hengestä tuli elämä Hänen fyysiselle keholleen.
Raamattu sanoo Roomalaiskirjeessä 8:11, “Jos
nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen
kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista
Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän
kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä
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asuu.” Sana “eläväksitekevä” tarkoittaa elävöittämistä
tai elämän antamista. Sinä päivänä jona sinä vastaanotit
Pyhän Hengen, Hän eläväksiteki sinun fyysisen kehosi.
Hänestä tuli elämä sinun fyysiselle kehollesi. Sinun
elämäsi ei enää riipu veren varassa.
Sinun tulee ymmärtää tämä: kaikki se mikä vaikuttaa
tai tuhoaa verta ei voi, eikä sillä pitäisi olla minkäänlaista
vaikutusta sinuun. Tästä on kysymys, kun me sanomme,
että Kristitty ei voi saada tartuntaa tai olla alttiina
minkäänlaisille sairauksille tai taudeille. Sama Henki
joka herätti Jeesuksen kuolleista on eläväksitehnyt
sinun kehosi niin, ettei yksikään tartunta voi selviytyä tai
kukoistaa sinun kehossasi.
Pyhä Henki kuljeskelee sinussa varmistaen sen, että
sinä olet täydellisessä terveydessä, torjuen kaikenlaiset
poikkeavuudet, joita saattaa joskus esiintyä fyysisessä
kehossasi (2. Korinttolaiskirje 6:16). Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen Pyhän Hengen elävöittämä. Yksikään
sairaus, tauti tai heikkous ei voi selviytyä kehossani.
Jumalan jumalallinen elämä tekee työtään minussa,
jokaisessa olemukseni säikeessä, jokaisessa
verisolussani. Olen eloisa, hyvinvoiva, terve ja vahva
Pyhän Hengen kautta iankaikkisesti. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:10; Luukas 10:19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 2:22-47 & 2. Aikakirja 8-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:1-10 & 5. Mooseksen kirja 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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IANKAIKKINEN ELÄMÄ JA MEIDÄN ELÄVÄ
YHTEYTEMME JUMALAN KANSSA
Ja tämä on se todistus: Jumala on
antanut meille iankaikkisen elämän,
ja tämä elämä on hänen Pojassansa
(1.Johanneksen kirje 5:11).
n olemassa laillinen yhteys, joka meillä on
O
Jumalan kanssa, jonka Jeesus toi meille,
mutta iankaikkisen elämän vastaanottaminen,

on tuonut meidät elävään yhteyteen Jumalan
kanssa. Hyvin yksinkertainen tapa selittää tätä ja
auttaa sinua ymmärtämään tätä, on avioliitto suhde
miehen ja naisen välillä. Avioliitto vahvistetaan
heidän välillään keskinäisen suostumuksen ja
asianmukaisesti allekirjoitetun sopimuksen perusteella,
lain edellyttämällä tavalla.
Tämän avioliiton seurauksena mies ja vaimo
muodostavat sitten perheen ja nyt ollessaan näin
perheenä, heillä on elävä yhteys keskenään. Tämä
eroaa “allekirjoitetuista papereista”, joissa paperit
todistavat tästä laillisesta yhteydestä.
Laillisella yhteydellä on auktoriteetti, jos sinulla
on esimerkiksi ongelma ja kysymys perinnöstä nousee
esille, oikeus tulee silloin tarvitsemaan todisteen
avioliiton laillisuudesta, voidakseen tehdä päätöksen
perinnön suhteen, jota varten he tulevat sitten
pyytämään avioliittoon liittyvän dokumentin. He eivät
ole tulossa katsomaan jotain sinun kodissasi olevaa,
vaan he ovat kiinnostuneempia siitä, mitä voidaan
soveltaa laillisesti.
Jeesus on tuonut meidät lailliseen yhteyteen
Hänen Itsensä ja taivaallisen Isämme kanssa. Hän on
myös antanut meille jotain, joka on tuonut meidät
elävään yhteyteen Hänen Itsensä ja taivaallisen Isämme
kanssa. Joten meillä on nämä molemmat, laillinen
ja elävä. Iankaikkinen elämä tuo meidät elävään
yhteyteen taivaallisen Isämme kanssa.
Lisäksi vielä yksi mahtava etu tästä meidän elävästä
yhteydestämme Jumalan kanssa (iankaikkisen elämän
seurausta) on se, että iankaikkinen elämä antaa meille
finnish

myös jumalallisen terveyden, joka on parempi kuin
jumalallinen parantuminen. Parantumiselle on oma
paikkansa, mutta jumalallinen terveys on jotain paljon
parempaa. Iankaikkinen elämä tuo meille Jumalallisen
terveyden. On mahtava asia parantua, mutta se ettei
koskaan enää sairastu, on vielä paljon parempaa.
Onko mahdollista elää koskaan enää sairastumatta?
Ilman muuta! Mutta sinun täytyy ymmärtää ja
tunnustaa tätä elämää, jonka sinä olet vastaanottanut
uudestisyntymisen kautta. “Ja tämä on se todistus:
Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja
tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on,
sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole
elämää. Kirjoitan näistä asioista teille, jotka uskotte
Jumalan Pojan nimeen, jotta tietäisitte teillä olevan
iankaikkisen elämän” (1. Johannes 5:11-13 NIV).
2. Pietarin kirje 1:3 sanoo, “...hänen jumalallinen
voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään
ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään.” Sinun täytyy tuntea Hänet, koska
ainoastaan siinä tapauksessa sinä tulet ymmärtämään
ja nauttimaan kaikesta siitä, mikä kuuluu sinulle
Kristuksessa Jeesuksessa.

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet
antanut minulle iankaikkisen elämän ja olet tuonut
minut elävään yhteyteen sinun kanssasi! Minä
iloitsen siitä, että olen yhtä henkeä sinun kanssasi
ja näin ollen osanottajana Jumalan kaltaisuuteen.
Minä kuljen jumalallisessa terveydessä, vauraudessa,
menestyksessä ja voitossa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filemon 1:6; 1. Johanneksen kirje 5:11-13;
1. Korinttolaiskirje 6:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 3:1-26 & 2. Aikakirja 12-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:11-25 & 5. Mooseksen kirja 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KAKSI NÄKÖKULMAA KRISTUS
ELÄMÄSTÄ
torstai

Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä (Johannes 3:16).

K

ristus elämästä on olemassa kaksi näkökulmaa:
laillinen ja elävä näkökulma. Avausjakeemme
havainnollistaa näitä kahta eri näkökulmaa. Laillinen
näkökulma viittaa kaikkeen siihen, mitä me olemme,
kaikkeen mitä meillä on, kaikkeen mitä voimme tehdä
ja meidän asemaamme, arvoomme ja auktoriteettiimme,
mikä on meille myönnettynä Kristuksessa.
Luemme Jumalan antaneen Hänen Poikansa, ettei
yksikään joka Häneen uskoo hukkuisi. Tämä on laillinen
julistus. Sitten jae päättyy toteamalla siitä, mitä sinulla
tulee olemaan Häneen uskomalla: ”iankaikkinen elämä.”
Iankaikkisen elämän saaminen on toinen osa, joka on
elävää näkökulmaa Kristus-elämästä.
Kristus-elämän elävä näkökulma viittaa kaikkeen
siihen, mitä Pyhä Henki on tehnyt tai on tekemässä meidän
hengessä, sielussa ja kehossa Sanan kautta, kehittäen
meitä näin Kristuksen ja Isän kuvan kaltaisuuteen. Tämä
elävä näkökulma tulee aktivoiduksi sinun oman suun
tunnustuksesi kautta. Tarkoittaen sitä, että se toimii
ainoastaan silloin, kun sinä itse tunnustat sitä.
finnish

Laillinen näkökulma toisaalta antaa sinulle
auktoriteetin. Sinä tunnustat Sanaa ja toimit sen
mukaisesti, sillä kyse on siitä, että sinä olet tietoisena
siitä, mitä sinulle kuuluu, kuka sinä olet ja mikä on sinun
perintösi Kristuksessa.
Ilman ymmärrystä näistä kahdesta eri näkökulmasta,
voi tapahtua sekaannus, aivan kuten monille onkin
käynyt. He eivät ole kyenneet näkemään eroa laillisen
ja elävän välillä ja näin ollen he ovat kykenemättömiä
soveltamaan Sanaa oikein.
Esimerkkinä tästä, jumalallinen terveys kuuluu
sinulle, se ei ole jotain mitä sinä yrität “saavuttaa”
kamppailemalla rukouksessa. Se kuuluu sinulle nyt
laillisesti, se ei ole Jumalasta tai paholaisesta kiinni.
Sinä kuitenkin teet sen eläväksi itsellesi vasta Sanan
tunnustamisen kautta. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
Rakas Isä, minä otan hyödyn irti kaikesta siitä,
mitä sinä olet tehnyt puolestani Jeesuksen
sijaiskuoleman kautta. Tunnustan Hänen loistokkaan
ylösnousemuksen etuja omaan elämääni ja kaikkea
sitä, mitä se minulle merkitsee. Olen terve, eloisa,
menestyksekäs ja voitokas joka päivä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 10:9-10; Filemon 1:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 4:1-31 & 2. Aikakirja 16-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:26-38 & 5. Mooseksen kirja 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ TOIVO ONNEA
Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu
olet kedolla (5. Mooseksen kirja 28:3).

J

otkut ihmiset elävät pimeydessä haparoiden
ja toivoen, että jonain päivänä onni saattaisi
potkaista heitä niin, että kaikki alkaisikin toimia heidän
parhaaksi. Saatat kuulla heidän sanovan näin, “Jos hyvä
tuuri käy, saatan saada sen sopimuksen”, “Jos onni käy,
saan sen toivomani tapaamisen.” He toivovat hyvää
tuuria raha-asioihin, liiketoimiin ja jopa ihmissuhteisiin.
Tällaiset ihmiset eivät ole tulleet altistetuiksi Jumalan
Sanan valolle.
Älä toivo onnea. Älä toivo, että Jumala saattaisi
vaan tehdä jotain, ei! Sinä olet jo siunattu henkilö.
Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, ettei mikään
ole liian hyvää sinulle tai poissa sinun ulottuviltasi.
Uudestisyntyneenä ollessasi sinä et toimi onnen kautta,
vaan sinä kuljet Sanassa. Jumalan Sana on sinun valosi:
“Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valo
minun tielläni” (Psalmi 119:105).
Sinun hengessäsi oleva Jumalan valo tulee
ohjaamaan sinut olemaan oikeassa paikassa oikeaan
aikaan, kulkien Jumalan ennalta määräämiä polkuja
pitkin. Jumalan valo sinussa aikaansaa sen, että sinä
kuljet jumalallisessa suosiossa, etkä ole hyvästä
onnesta riippuvainen. Jumalalla on kaikki jo hallussaan
sinun parhaaksesi. Hänellä on ne oikeat ihmiset sinua
auttamaan, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.
Raamattu sanoo, ”Mutta me tiedämme, että kaikki
yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa
finnish

rakastavat, niiden, jotka hänen suunnitelmansa
mukaan ovat kutsutut” (Roomalaiskirje 8:28). Sano nyt
itsellesi tällä ymmärryksellä: “Jumalalla on varattuna
oikeat ihmiset auttamaan minua, oikeaan aikaan ja
oikeassa paikassa. Hän tulee johdattamaan minut
heidän luokseen tai Hän johdattaa heidät minun
luokse. Tavalla tai toisella, me tulemme tapaamaan.”
Halleluja!
Muista, että Hän on jo siunannut sinua kaikella
sillä, mitä sinä tarvitset elämään ja jumalisuuteen (2.
Pietarin kirje 1:3). Hän on jo siunannut sinua kaikella
hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksessa
(Efesolaiskirje 1:3). Elä niin kuin siunattu mies tai nainen
elää. Ole siunaus-tietoinen, äläkä ainoastaan toivo
hyvää onnea.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet siunannut
minua kaikella hengellisellä siunauksella taivaallisissa
Kristuksessa Jeesuksessa. Minulta ei puutu mitään
hyvää, sillä kaikki on minun. Kiitos sinulle Herra
siitä, että sinulla on oikeat ihmiset auttamaan minua,
oikeaan aikaan ja oikeissa paikoissa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
5. Mooseksen kirja 28:3-6; Jesaja 29:11; 1. Korinttolaiskirje 3:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 4:32-5:1-11 & 2. Aikakirja 20-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:39-56 & 5. Mooseksen kirja 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KUN JEESUS ON SINUN VENEESSÄSI
Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki
hänen kanssaan (1. Korinttolaiskirje 6:17).

E

rään kerran Jeesuksen opetuslapset olivat
tekemässä matkaa veneellä. He olivat tietenkin
matkanneet jo useita kertoja aikaisemminkin veneillä,
mutta tämä kerta oli erilainen ja paljon merkittävämpi,
koska Mestari Itse oli veneessä heidän kanssaan.
Vähän ajan kuluttua opetuslapset kuitenkin
huomasivat veden tulvivan veneeseen. Tuuli yltyi
raivoisaksi ja aallot nousivat korkeiksi. Vaikka
opetuslapset olivat kauhuissaan, he eivät voineet
hyväksyä veneen uppoamista Jeesuksen ollessa siinä
mukana, niin että he ja Mestari hukkuisivat kaikki
mereen.
Joten he menivät Hänen luokseen ja löysivät
Hänet nukkumasta tämän saman vaarassa olevan
veneen perästä. Raamattu sanoo, “Ja itse hän oli
peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he
herättivät hänet ja sanoivat hänelle: “Opettaja, etkö
välitä siitä, että me hukumme?” Ja herättyään hän
nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: “Vaikene, ole hiljaa”.
Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven” (Markus 5:38-39).
Kun Jeesus on sinun veneessäsi, sinulla on ilo,
rauha ja menestys. Hänen läsnäolonsa veneessä
opetuslasten kanssa teki tämän eron. Vaikka Hän
nuhtelikin heitä heidän epäuskostaan, he tarvitsivat yhä
voiman tähän välittömään kriisitilanteeseen ja Hän oli
paikalla tarjoamassa sen heille.
Kysymys kuuluu tänään, “Kuka on sinun
veneessäsi?” Sen on parempi olla Jeesus, muutoin sinä
uppoat. Ja jotain paljon parempaa meille tänä päivänä
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on se, että sen sijaan, että Hän olisi veneessä kanssasi,
Hän on nyt sinussa Pyhän Hengen kautta. Hänessä
sinä purjehdit elämän vaikeuksien läpi voitokkaasti.
Hänessä sinulla on voima yli jokaisen turbulenssin,
kriisin ja vastoinkäymisen. Riippumatta kohtaamistasi
testeistä, koettelemuksista ja vainosta, sinä tulet aina
voittamaan.
Ei sen väliä miten kamala tilanne on kyseessä,
Hän tulee kääntämään nämä vaikean oloiset ajat sinun
parhaiksi ajoiksi. Raamattu sanoo, “Tämä hetkellinen
ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän
suuren, ikuisen kirkkauden….” (2. Korinttolaiskirje
4:17) Ei sen väliä minkälainen haaste on kyseessä, sillä
Hän asuu sinussa, joten sinä tulet aina voittamaan.
Kristus sinussa on vakuutesi voitosta elämän
paineita ja ongelmia vastaan. Hän on “sinun veneessäsi”,
joten kieltäydy pelkäämästä.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä ykseydestä kanssasi.
Sinun ikuisesti pysyvä läsnäolosi minussa ja minun
kanssani tekee minusta tuhoutumattoman. Olen
enemmän kuin voittaja Kristuksen kautta, joka
rakastaa minua ja minä voin tehdä kaiken sinun
Nimessäsi ja sinun voimasi kautta, joka tekee työtään
minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 6:17; 1. Johanneksen kirje 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 5:12-42 & 2. Aikakirja 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:57-66 & 5. Mooseksen kirja 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

sunnuntai

16

SINULLA ON TARPEEKSI AIKAA
Minä palautan teille ne vuodet, jotka
syöjäsirkat, tuhosirkka, heinäsirkka ja
kalvajasirkka ovat syöneet, suurella
sotajoukollani, jonka lähetän teidän
luoksenne (Joelin kirja 2:25).

K

un laitat aikasi kristittynä Sanan opiskeluun ja
yhdessäoloon Pyhän Hengen kanssa, selkeät
muutokset alkavat tulla näkyviin sinun elämässäsi.
Näiden muutosten tulisi välittömästi heijastua sinun
elämän tyylistäsi, erityisesti puheestasi ja kaikesta sinun
kommunikaatiostasi.
Todellinen kristityn kypsyys on kykyä puhua
oikealla ja terveellä tavalla, joka on tilanteesta
riippumatta linjassa Sanan kanssa. Jos sinun täytyy
esimerkiksi päästä johonkin tai jonkin projektin valmiiksi
saamiseen annettu aikaraja on lähestymässä, älä ala
panikoimaan tai menetä hermojasi. Älä ala valittamaan
ja nurisemaan, että sinulla ei ole tarpeeksi aikaa. Älä
leikkaa aikaa lyhyeksi omilla sanoillasi. Säilytä malttisi.
Sinussa asuva Jumala on ajan omistaja.
Lue avausjakeemme uudelleen ja tarkastele sitä
mitä Herra sanoi. Hän on ajan palauttaja. Hän palauttaa
menetetyt vuodet, mikä tarkoittaa sitä, että Hän voi
palauttaa menetetyt kuukaudet, menetetyt viikot,
menetetyt päivät, menetetyt tunnit, menetetyt minuutit,
menetetyt sekunnit ja menetetyt hetket. Halleluja!
Joten älä siis panikoi ajan suhteen. Kun sinä alat
panikoimaan, sinä alat toimimaan pelossa ja pelko on
paholaisesta. Niin kauan kuin sinä jatkat panikoimista,
sinä et voi saada sitä ihmettäsi. Joten kieltäydy
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panikoimasta “ajan puutteen vuoksi.” Me luemme 2.
Kuningasten kirjasta 18:46 siitä, miten Elia kuljetettiin
Jumalan Hengen voimassa juoksemaan hevosia
nopeammin. Filippus puolestaan kuljetettiin toiseen
kaupunkiin Jumalan Hengen toimesta, nopeammin
kuin mitä yksikään tämän päivän lentokone kulkee
(Apostolien teot 8:39-40).
Muista aina, että sinä et ole tavanomainen henkilö.
Sinä elät elämää ihmeissä. Minkä verran hyvänsä sitä
aikaa on, se on kaikki mitä sinä tarvitset! Ja koska sinä
elät elämää ihmeissä - yliluonnollista elämää - jos se
tehtävä tai projekti tarvitsee tunnin, sinä voit tehdä sen
lyhyemmässä ajassa. Pidä yllä tätä tietoisuutta.
Sano itsellesi aina vähän väliä, “Minulla on
tarpeeksi aikaa olla elämässäni kaikkea sitä, mitä Jumala
on tarkoittanut minut olemaan ja kaiken sen tekemiseen
ja loppuun saattamiseen, minkä Hän on kutsunut minut
tekemään.” Halleluja!

RUKOUS
Sydämeni tulvii Jumalan Sanan valoa ja minä
puhun sanoja, jotka ovat yhdenmukaisessa linjassa
Kristuksen Evankeliumin säännösten kanssa.
Kieltäydyn panikoimasta tai tulemasta ahdistuneeksi
ajan takia, sillä minä asun iankaikkisuudessa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 12:37; 1. Korinttolaiskirje 3:21-22; 2. Korinttolaiskirje 3:5

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 6:1-15 & 2. Aikakirja 26-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:67-80 & 5. Mooseksen kirja 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi
teille viisauden ja ilmestyksen Hengen
hänen tuntemisessaan
(Efesolaiskirje 1:17).

S

ana ilmestys edeltävässä jakeessa, on kreikan
kielellä “apokalupsis,” joka tarkoittaa paljastusta.
Toisaalta sana tuntemus on kreikan kielellä “epignosis,”
joka tarkoittaa täydellistä arviointikykyä ja tarkkaa
Jumalan tuntemista.
Amplified käännös tekee tekee siitä vielä paljon
selkeämpää. Se sanoo, “[Sillä minä aina rukoilen]
että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala,
kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen
Hengen [ymmärrystä mysteereihin ja salaisuuksiin]
hänen [syvässä ja läheisessä] tuntemisessaan’’
(Efesolaiskirje 1:17 AMPC). On olemassa sekä elämän
mysteerejä, että salaisuuksia. Jumalan voitelu ja viisaus
on sinussa, opastaen sinua ja antaen sinulle ymmärrystä
näihin Jumalan mysteereihin ja salaisuuksiin.
Psalmi 25:14 sanoo, ‘’Herran salaisuus on niillä,
jotka häntä pelkäävät…’’ Elämä ei ole enää mysteeri
meille, koska Pyhä Henki on meissä ja yksi osa Hänen
palvelutyötään meissä on totuuden paljastaminen. Hän
antaa meille hengellistä ymmärrystä. Me tiedämme
miksi asiat ovat niin kuin ne ovat ja Hengen kautta me
myös aina tiedämme mitä tehdä (Joh. 16:13).
Esimerkiksi, Herra Jeesus tapasi Pietarin
Hänen palvelutyönsä alkuvaiheessa, kun Pietari oli
siivoamassa ja korjaamassa verkkojaan hedelmättömän
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kalareissunsa jälkeen. Hän pyysi Pietarilta saada käyttää
venettä voidakseen saarnata ja kun Hän oli valmis,
Hän pyysi Pietaria heittämään verkot veteen hyville
kala-apajille.
Pietari muistutti siitä, miten hän ja hänen työkaverit
olivat raataneet jo koko yön turhaan. Mutta Mestarin
sanan vuoksi hän laski vielä verkot ja se oli varmasti
hänen koko elämänsä suurin kalasaalis (Luukas 5:1-8).
Jeesus tiesi missä kalat olivat. Tämä on hengellistä
näkökykyä ja ymmärrystä. Hän on kaiken Luoja. Hän
tietää elämän mysteerit ja salaisuudet. Hän tietää missä
liiketoiminta mahdollisuudet ovat. Hän tietää missä
raha on. Hän tietää mitä ideoita antaa sinulle, jotta voit
viedä palvelutyösi ja työsi seuraavalle tasolle.
Luota Häneen koko sinun elämälläsi. Anna Hänen
tuntemisensa ja Hänen sanansa pitämisen olla suurin
intohimosi. Tämän yhdessäolemisen kautta Hän
jatkaa Itsensä ja suurempien mysteerien paljastamista
sinulle. Tämä on Jumalan tahto sinulle: että sinä
toimit viisauden Hengessä, tuoden ilmi täydellistä
arviointikykyä ja Hänen tarkkaa tuntemista.

TUNNUSTUS
En koskaan kompastu tai kulje hämmennyksen
vallassa, koska Jumalan Sana on lamppu, joka
ohjaa elämääni ja valo, joka valaisee tietäni. Kuljen
ennalta määrätyillä poluilla ja minun polkuni on
kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan
sydänpäivään saakka. Amen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 4:5-10; Kolossalaiskirje 1:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:1-53 & 2. Aikakirja 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:1-7 & 5. Mooseksen kirja 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VIETÄ AIKAA SANASSA
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen
sana; opettakaa ja neuvokaa toinen
toistanne kaikessa viisaudessa,
psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä
lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle
sydämissänne (Kolossalaiskirje 3:16).

K

ristitylle laatuajan viettäminen opiskellen ja
mietiskellen Jumalan Sanaa, ei ole vaihtoehto.
Jumalan Sana pitää sisällään viisautta ja ideoita, joita
tarvitset suuremman menestyksen saavuttamiseen ja
tuottavuuden lisääntymiseen elämässäsi. Tämä on se
paikka, missä sinä vastaanotat ymmärrystä elämän
todellisuuksista ja Kuningaskunnan mysteereistä.
Esimerkiksi, Jumala käski Moosesta ja Israelin
lapsia kävelemään Punaisen Meren läpi kuivaa maata
pitkin ja he tekivät niin. Me luemme tästä Sanasta ja
näemme siinä Jumalan viisauden ja voiman. Kyseessä
oli salaisuus, veteen liittyvä mysteeri, mitä ihminen
ei tiennyt, mutta Jumala tiesi. Sanaa opiskellessa
tällaiset salaisuudet paljastuvat; me näemme Jumalan
mahdollisuudet ja meidän valtavat ja rajattomat
pontettiaalimme Hänessä.
Kun opiskelet Raamatun kirjoituksia ja näet
Jumalan ihmeitä, ne viittaavat siihen, että sama voima,
joka sai tällaiset asiat tapahtumaan, asustaa tänään
meissä. Hän antoi meille Pyhän Hengen, ei ainoastaan
näyttääkseen meille Kuningaskunnan mysteerejä
ja ihmeiden salaisuuksia, mutta myös siksi, että me
finnish

voisimme tehdä ihmeitä Hänen kauttaan. Mutta
avainasia on tuntea Hänet; jatkuva Jumalan Sanan
opiskelu ja ajan viettäminen Pyhän Hengen kanssa.
Sinun tulee viettää aikaa Sanassa. Efesolaiskirje
1:17 sanoo, ‘’Anoen, että meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi
teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen
tuntemisessaan.’’ Miksi kyse on Jumalan tuntemisesta?
Siksi, koska kaikki elämän asiat ovat Hänessä. Hän
on kaiken tiedon ja viisauden ruumiillistuma. Mitä
enemmän tunnet Häntä, sitä enemmän ymmärrät
elämää.
Tapa tuntea Hänet, on paljastettu meille
Efesolaiskirjeessä 1:18 ‘’Ja valaisisi teidän sydämenne
silmät, että tietäisitte…’’ Kun sinun sydämesi tulvii
valoa, tarkoittaen Jumalan Sanan yltäkylläisyyttä sinun
hengessäsi, silloin tämä jae 17 tulee todellisuudeksi.
Sinä alat toimimaan aivan erityisellä mielen ja
ymmärryksen laajuudella.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä,
että sydämeni silmät ovat valaistut sinun Sanasi
kautta. Siksi minulla on ymmärrystä mysteereihin
ja salaisuuksiin; ei ole mitään, mitä en voisi tietää.
Kristus on viisauteni ja Jumalan Sana informoi minua
päivittäin, kun annan sille huomioni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Joosua 1:8; Johannes 5:39; 2. Kirje Timoteukselle 3:14-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:54-8:1-8 & 2. Aikakirja 31-32
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:8-20 & 5. Mooseksen kirja 16
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SE TAPAHTUU REAALIAIKAISESTI
Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa
sekä tahtomisen että tekemisen,
että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi
(Filippiläiskirje 2:13).
uomaa, että jae jonka juuri luimme, ei sano,
H
‘’Sillä Jumala on se, joka teissä vaikutti…’’
Tarkemmin sanottuna, se sanoo ‘’Sillä Jumala on

se, joka teissä vaikuttaa…’’ Sana ‘’vaikuttaa’’ ei
ole menneessä tai tulevassa aikamuodossa. Se on
nykyhetken aikamuoto. Jumala vaikuttaa sinussa NYT!
Se tapahtuu reaaliaikaisesti. Hän vaikuttaa sinussa
tehokkaasti vahvistumista ja energisoitumista. Ja Hän
luo myös sinuun kaipuun ja kyvyn Hänen täydellisen
tahtonsa täyttämiseen, Hänen suureksi ilokseen. Etkö
olekin iloinen tästä?
Tämä tarkoittaa ettei ole olemassa minkäänlaista
virhemarginaalia tai mahdollisuutta epäonnistumiseen
tai heikkouteen, koska Kaikkivaltias Jumala Itse on
se, joka liikuttaa, innostaa, mahdollistaa ja ajaa sinua
tekemään Hänen tahtonsa! On myös niitä, jotka ovat
huolestuneita ja jopa peloissaan huomisesta. He eivät
ole varmoja miellyttävätkö he Jumalaa ja vaeltavatko
he Hänen valossaan. Ei! Näin ei käy silloin, kun olet
tietoinen siitä, että Hän on se, joka sinussa vaikuttaa
tahtomista ja tekemistä.
Kyllä, omassa voimassasi et pysty siihen: sinä
saatat horjua ja kaatua. Raamattu sanoo, ‘’Hän
varjelee hurskastensa jalat, mutta jumalattomat
hukkuvat pimeyteen; sillä mies ei omalla voimallaan
(luonnollisella ihmisen kyvyllä) mitään voi’’ (1.
Samuel 2:9). Tästä syystä Hän antoi meille Pyhän
Hengen elämään meihin ja auttamaan meitä elämään
täyttä Jumala-elämää.
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Vanhurskaudessa kulkeminen, osallistuminen
jumalallisiin ja tuottaviin toimintoihin, osallistuminen
seurakunnan kokouksiin, Evankeliumin julistaminen,
toisten rakastaminen, jne. ovat kaikki Hänen tehokkaan
ja reaaliaikaisen vaikutuksensa tuloksia sinussa! Aina
kun sinulla on ollut ajatuksia jonkin hyvän tekemisestä,
joka on hyväksi Jumalalle ja hyväksi myös toisille
ihmisille, kyseessä ei ole ollut silloin sinun oma mielesi
tai lihasi, vaan se on ollut Jumalan vaikutusta sinussa.
Jopa juuri nyt, Hän on se, joka vaikuttaa sinussa
samalla, kun opiskelet tätä päivän sanaa. Näiden
opetusten, rukousten, lisäopiskelu paikkojen ja
jokapäiväisen Raamatunluku-suunnitelman kautta,
Hän tuo sinulle lisää tietoa ja valaistumista. Hänen
kirkkautensa voimakkuus lisääntyy elämässäsi, kun
kylvet Hänen Sanansa siunauksissa. Hän tekee sinun
elämääsi ne kaikki tarvittavat oikaisut ja muutokset,
pitääkseen sinut superstarana ja voittajana ikuisesti.
Ja Hän tekee tämän kaiken reaaliaikaisesti! Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä tunnistan ja otan kaiken hyödyn
irti sinun luontaisesta voimasta ja energiasta, joka
niin voimallisesti vaikuttaa minussa. Minä kylven
sinun mahtavassa armossasi, joka vaikuttaa minussa
jopa juuri nyt. Julistan, että minä voin tehdä kaiken
Kristuksessa, joka minua vahvistaa. Minä olen riittävä
sinun riittävyydessäsi, toimin Hengen kyvyssä,
tehokkuudessa ja voimassa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 1:8; Kolossalaiskirje 1:29; 1. Johanneksen
kirje 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 8:9-40 & 2. Aikakirja 33-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:21-32 & 5. Mooseksen kirja 17
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HÄN PELASTAA SANOJEN KAUTTA
…Lähetä Joppeen noutamaan Simon,
jota myös Pietariksi kutsutaan; hän on
puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä
pelastut, ja koko sinun perhekuntasi
(Apostolienteot 11:13-14).
postolien teoissa 11, me löydämme erään
A
todella huomion arvoisen tapahtuman
Korneliuksen ja hänen perhekuntansa uskoontulosta.

Kornelius oli Rooman sadanpäämies, joka oli hurskas
ja rukoileva mies. Hän oli Jumalaa-pelkäävä ja antoi
säännöllisesti almuja köyhille, mutta tästä huolimatta
hän ei ollut pelastunut. Mutta eräänä päivänä enkeli
ilmestyi hänelle ja ohjeisti häntä lähtemään Pietarin
luokse, joka olisi puhuva hänelle sanoja, joiden kautta
hän ja hänen perhekuntansa tulisi pelastumaan.
Jumala näki, että tämä mies oli ‘’hyväntahtoinen’’
ja moraalisesti rehti, mutta siltikään nämä ominaisuudet
eivät olleet vielä riittäviä pelastamaan häntä. Enkeli
nimenomaan sanoi hänelle, ‘’Sinun rukouksesi ja
almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä’’
(Apostolien teot 10:4). Silti tämä mies täytyi vielä lähettää
Apostoli Pietarin luokse, joka tulisi johdattamaan hänet
ja hänen perhekuntansa lausumaan pelastuksen sanat.
Tämä näyttää meille sen, että Jumala pelastaa sanojen
kautta! Mutta mitä nämä sanat sitten ovat?
Roomalaiskirje 10:9 vahvistaa tämän periaatteen.
Se sanoo, ‘’Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut.’’ Tämä
sana ‘’tunnustaa’’ tulee kreikankielisestä sanasta
‘’homologia’’ ja tämä tarkoittaa ‘’saman asian puhumista
yhdenmukaisessa linjassa.’’ Toisin sanoen sinun täytyy
puhua sanoja, jotka ovat yhdenmukaisia sen kanssa,
mitä Jumala on sanonut, jotta voit pelastua. Tällainen
on todellinen tunnustus ja periaate pelastumiselle.
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Pelastus on kaikenkattava. Se viittaa
vapautumiseen synnistä ja sen seuraamuksista,
jatkuvuuteen, jumalalliseen parantumiseen ja
terveyteen, suojelukseen, menestykseen ja kaikkiin
niihin hyviin asioihin, mitä Jeesuksen Kristuksen
kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus on saavuttanut
sinulle.
Pelastettuna oleminen tarkoittaa sitä, että sinä olet
erilleen otettuna ja täysin irrotettuna kaikista elämän
negatiivisista vaikutuksista ja olosuhteista. Ja tähän
liittyy vielä muutakin, nimittäin Hänen Herruutensa
tunnustaminen.
Kun sanot, ‘’Jeesus on elämäni Herra,’’ sen
tosiasian lisäksi, että sinä tulet tässä samantien
siirretyksi pimeyden vallasta Jumalan rakkaan Pojan
kuningaskuntaan, sinä myös samalla vakuutat sitä, että
Hän on Paimen ja Herra kaikessa siinä, mitä tulee sinun
liiketoimiisi ja raha-asioihisi. Tästä syystä sinä et tule
koskaan kärsimään puutetta tai elämään köyhänä. Hän
on sinun kehosi Herra, tästä syystä sinä et tule koskaan
olemaan sairaana tai heikkona kehossasi! Sinä myös
julistat, että Hän on sinun turvapaikkasi ja linnoituksesi
ja tästä syystä sinä asustat turvassa. Siunattu olkoon
Jumala!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siunatusta Sanastasi,
joka on tullut todeksi minun elämässäni. Minä kuljen
kirkkaudesta kirkkauteen, sinun täydellisen tahtosi
suuntaan elämääni koskien, koska minä elän sinun
Sanassasi ja puhun uskon täyteisiä sanoja. Minä elän
terveydessä, turvassa ja rauhassa aina, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 11:23; Roomalaiskirje 10:9-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 9:1-31 & 2. Aikakirja 35-36
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:33-40 & 5. Mooseksen kirja 18
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NÄE JUMALAN VALOLLA
Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja
valo minun tielläni (Psalmit 119:105).

J

umalan Sana on todellinen Valo, joka valaisee
jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan
(Johannes 1:9); se on kompassi, jonka kanssa navigoit
menestyksekkäästi elämäsi läpi. Elämä on täynnä
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja; ja tehdäksesi nämä
päätökset, sinä tarvitset kunnollista opastusta, jonka
ainoastaan Jumalan Sana voi sinulle tarjota.
Raamattu sanoo, että kaikki mikä tulee ilmi, on
valoa (Efesolaiskirje 5:13). Tämä tarkoittaa sitä, että
valo valaisee. Heprealaiskirje 4:12-13, sen lisäksi, että
se korostaa Jumalan Sanan voimaa ja tehokkuutta,
se myös paljastaa sen toimivuuden valona. Osa
siitä sanoo näin, ‘’...eikä mikään luotu ole hänelle
näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua
hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.’’
Jumalan Sana näkee ja tietää kaiken; se koskettaa
jokaista elämän aluetta ja erottaa sydämen ajatukset
ja aikomukset. Kun opiskelet Jumalan Sanaa, sinä
vastaanotat paljon enemmän kuin vain pelkkää
inspiraatiota. Sinä vastaanotat jumalallista valoa,
ymmärrystä ja viisautta toimia erinomaisesti elämässä.
Kukaan ei voi tietää mikä on totta tai oikeaa,
muutoin kuin Jumalan Sanan valon kautta, koska
Sana on totuus (Johannes 17:17), ja totuus tarkoittaa
todellisuutta. Jos tänään näyttää siltä, että jollain
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elämäsi osa-alueella on pimeyttä, ehkäpä perheessäsi,
terveydessäsi, koulutuksessasi tai bisneksissäsi, käytä
todellista valoa, Jumalan Sanaa. Vastaus pimeyteen on
valo. Jos todellinen Valo (Jumalan Sana) asustaa sinussa
runsaasti, niin kuin Kolossalaiskirje 3:16 sen ilmoittaa,
pelolla, epäonnistumisella, puutteella, sairaudella tai
millään muullakaan pimeyden hedelmällä ei ole tilaa
sinussa.
Näe Jumalan valolla. Näe hänen Sanansa
perspektiivistä. Tulkitse tilanteita, olosuhteita ja
elämäntilanteitasi Sanan näkökulmasta. Hänen valonsa
näyttää sen, että suurempi on Hän joka on sinussa, kuin
se joka on maailmassa. Hänen valonsa näyttää, että
sinä olet menestyksekäs ja sinut on jo tuotu vaurauden
paikkaan. Hänen valonsa näyttää, että jumalallinen
terveys on sinun tämän hetkinen omistuksesi ja
oikeutesi Kristuksessa.

TUNNUSTUS
Tiedän, että kuljen minun perinnössäni Kristuksessa
Jeesuksessa, koska elän ja näen Jumalan
perspektiivistä. Hänen sanansa on minun valoni
ja tämä on se valo, missä minä elän. Minä kuljen
Jumalan suunnittelemaa polkua pitkin elämässäni,
koska minä kuljen valossa, niin kuin Hän on valossa.
Hallelujah!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Johannes 8:12; Sananlaskut 6:23; Hebrealaiskirje 4:12-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 9:32-43 & Esra 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:41-52 & 5. Mooseksen kirja 19
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VIISAUS ON OHJAAVA VOIMA
Mutta viisaus on osoitettu oikeaksi
(näytetty olevan totta ja jumalallista)
kaikkien lastensa puolelta [heidän
elämän, luonteen ja tekojen kautta]
(Luukas 7:35).

T

odellinen viisaus on Jumalan oikeuden julki
tuloa tai ilmestystä sinun hengessäsi. Se on sinua
ohjaava voima, joka saa sinut toimimaan, reagoimaan ja
puhumaan luonnollisen ihmisen järkeilyn ulkopuolelta.
Se on myös Jumalan voiman ilmaisua ajatuksissa,
suunnitelmissa, tarkoituksessa ja päätöksenteossa. Kun
Jumala viisaus toimii sinussa, siitä tulee voima, joka
vaikuttaa sinun valintoihisi elämässäsi. Tästä syystä se
on ohjaava voima.
Viisaus vie sinua oikeaan suuntaa elämässä ja asettaa
sinut edulliseen asemaan. Esimerkiksi 1. Mooseksen kirja
39 kertoo tarinan Joosefista, jonka veljet myivät hänet
orjana Egyptiin. Siitä huolimatta Raamattu sanoo, että
Joosef saavutti Potifarin, hänen herransa suosion, ja
palveli häntä: ‘’...Ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi
ja uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli’’ (1.
Mooses 39:4).
Ajan mittaan Joosef vangittiin, koska hänen herransa
vaimo syytti häntä valheellisesti. Mutta viisaus korotti
Joosefin ja antoi hänelle edullisen aseman, niin että jopa
vankilassa ollessa hänen vastuulleen uskottiin kaikki
toiset vangit. Joosefin tarina on todella inspiroiva.
Huomaa, mitä Faarao kommentoi palvelijoilleen
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nähdessään ja kuullessaan tämän viisauden Joosefissa:
“Voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki
niinkuin tässä? Ja farao sanoi Joosefille: Koska Jumala
on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin
ymmärtäväistä ja taitavaa, kuin sinä olet. Hoida sinä
minun taloani, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun
kansani; ainoastaan valtaistuimen puolesta minä
olen sinua korkeampi…Katso, minä asetan sinut koko
Egyptin maan hallitusmieheksi” (1. Mooses 41:38-41).
Egyptin valtakunta säilyi Jumalan viisauden ansiosta,
joka tuli ilmi 30-vuotiaassa hebrealaisessa vangissa,
Joosefissa. Viisaus korotti hänet vankina olemisesta,
kaikkein mahtavimman valtakunnan pääministeriksi
yhdessä yössä.
Ei ihme, että meitä kehotetaan Sanassa juhlimaan ja
korottamaan viisautta (Sananlaskut 4:8). Kun teet näin,
viisaus korottaa sinua ja vie sinut kunnian ja menestyksen
tielle.

TUNNUSTUS
Minä puhun viisautta, kuljen viisaudessa ja minä
tuon ilmi viisautta, koska Kristus on tullut minulle
viisaudeksi. Minulla on suuri ymmärryksen kapasiteetti
ja toimin viisaasti kaikissa tekemisissäni. Viisaus
ohjaa ja kuljettaa minua ajattelemaan, puhumaan ja
toimimaan oikein, aina linjassa Jumalan täydellisen
tahdon kanssa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 1:30; Sananlaskut 4:5-9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 10:1-23 & Esra 4-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 3:1-11 & 5. Mooseksen kirja 20
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KRISTINUSKO - YHDESSÄOLOA
Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te
olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen
Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen
(1. Korinttolaiskirje 1:9).

T

odellinen tai aito kristinusko on sitä, että Jumala
on elävänä ja toimimassa ihmisessä. Se on
Kristuksen sykkivää elämää ihmiskehossa; jumalallisuus
toimimassa ihmisessä. Tämä on jotain mitä monet eivät
ole ymmärtäneet kristinuskosta; sitä tosiasiaa, että kyse
on elävästä suhteesta elävän Jumalan kanssa. Jeesus
teki tämän meille mahdolliseksi: yhdessäolon Jumalan
kanssa. Tämä on kaikista suurenmoisin asia, se on
kaiken sisällään pitävä sana, josta kristinuskossa on
kyse: YHDESSÄOLOSTA; kaikki muu sisältyy siihen.
Kristinuskon suurin kirkkaus on meidän
yhdessäolomme Jumalan kanssa. Kun astut tähän
suhteeseen, kaikki muuttuu. Herra Jeesus Kristus toi
meidät ykseyteen, kanssakäymiseen, kumppanuuteen,
yhteyteen ja toveruuteen Kaikkivaltiaan Jumalan
kanssa! Hän kuoli, Hänet haudattiin ja Jumalan nosti
Hänet kuolleista uuden elämän kanssa.
Raamattu sanoo, että hän tuli ‘’...kirkkaudella ja
kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta
olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa’’
(Heprealaiskirje 2:9). Hän teki kaiken sen, minkä Hän
teki, tuodakseen meidät jumalalliseen, taivaalliseen
spektaakkeliin. Me olemme nyt osanottajina
jumalallisesta luonnosta. Raamattu sanoo, että
meidät on ‘’...yhdessä Hänen kanssaan herättänyt ja
yhdessä Hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin
finnish

Kristuksessa Jeesuksessa’’ (Efesolaiskirje 2:6). Hän on
tuonut meidät Häneen Itseensä.
Nyt tästä paikasta käsin Hänessä ja Hänen
kauttaan, sinä hallitset elämässä. Tästä on kristinuskossa
kyse; Jumala toimimassa ihmisessä. Sitä kutsutaan
ykseydeksi Jumalisuuden kanssa. Sinulla on jumalallinen
Jumalan elämä ja sinä olet nyt nauttimassa ikuisesta
yhdessäolosta Hänen kanssaan. Tämä on todellinen
kokemus. Hän tuli asumaan sinuun, jotta sinä voit elää
Hänessä ja Hänen kauttaan.
Tule tietoiseksi tämän suhteen todellisuudesta ja
elä elämää yli pelkän uskonnon. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä ihmeellisestä
elämästä, mikä minulla on Kristuksessa ja ikuisesta
yhdessäolemisesta mikä minulla on ja josta
voin nauttia sinun kanssasi. Minä toimin tässä
ykseydessä ja elän elämää, jonka sinä olet ennalta
määrännyt minulle ennen maailman perustamista:
elämää edistymisessä, menestyksessä, rauhassa ja
vauraudessa. Amen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johanneksen kirje 1:3; 1. Johanneksen kirje 5:11-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 10:24-48 & Esra 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 3:12-22 & 5. Mooseksen kirja 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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EI OLE RIITTÄVÄÄ OLLA ‘’JUMALAA
PELKÄÄVÄ’’
maanantai

Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle:
teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä
(Johannes 3:7).
oisinaan on sellaisia ihmisiä, joita kuvataan
T
‘’hurskaina’’ tai “Jumalaa pelkäävinä,’’ vaikka
he eivät ole uudestisyntyneitä. Mutta se, että on

hurskas tai Jumalaa pelkäävä ei ole sama asia kuin
uudestisyntyneenä oleminen.
Apostolien tekojen kymmenennestä luvusta
löydämme todella mielenkiintoisen tapauksen uskoon
kääntymisestä Korneliuksen kohdalla, joka oli todella
“hurskas” mies. Itse asiassa Raamattu sanoo hänen
olleen ‘’hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niinkuin
koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja
kansalle ja rukoili alati Jumalaa’’ (Apt. 10:2) Mikä
upea kuvaus!
Hän oli hyväntahtoinen, antelias ja
‘’jumalaapelkäävä’’, sekä myös johdonmukainen ja
sinnikäs hänen rukous elämässään. Hän oli kuitenkin
vain ihminen (Apostolien teot. 10:22). Mutta silti
hän näki näkyjä: ‘’Hän näki selvästi näyssä, noin
yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin,
joka tuli sisään hänen tykönsä….’’ (Apostolien teot
10:3). Tästä huolimatta, hän ei ollut kuitenkaan vielä
pelastunut, hän ei ollut uudestisyntynyt. Enkelin täytyi
kertoa hänelle, ’’Niin lähetä nyt miehiä Joppeen
noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan
...Hän kertoo sinulle mitä sinun tulisi tehdä’’
(Apostolien teot 10:5-6 KJV).
Avausjakeessamme Jeesus ei kaunistellut sanojaan,
kun Hän puhui Nikodeemukselle. Hän sanoi, ‘’Teidän
täytyy syntyä uudesti.’’ Hän ei sanonut, että jos olette
‘’Jumalaa pelkääviä,’’ niin kaikki on hyvin. Hän käytti
termiä ‘’syntyä uudesti’’ ilmaistaakseen ihmisen
hengellisen uudelleensyntymisen välttämättömyyden.
finnish

Joskus me tapaamme Korneliuksen kaltaisia ihmisiä.
Heillä on hyvä maine ja korkean moraalin omaava
luonteenlaatu. Mutta sillä, että toiset puhuvat jostain
ihmisestä paljon hyvää, ei voi ansaita Jumalan
pelastusta.
Tämän vuoksi me julistamme Evankeliumia.
Evankeliumissa on kyse Jeesuksesta Kristuksesta;
kyse ei ole siitä, mitä sinä olet tehnyt tai mitä sinä
et ole tehnyt. Kaikessa on kyse Kristuksesta ja siitä,
mitä Hän on tehnyt sinun puolestasi. Mikäli hyväksyt
sen, se riittää ja silloin pelastus on sinun. Raamattu
sanoo, ‘’...että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä
vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette
voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla’’
(Apostolien teot 13:38).
Jos sinä olet tänään tätä lukiessasi niin kuin
Kornelius, sinun tulee siinä tapauksessa vastaanottaa
myös ne sanat, joiden kautta sinä voit pelastua. Nämä
sanat ovat Roomalaiskirjeessä 10:9. Siellä sanotaan,
“...jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja
uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista
herättänyt, niin sinä pelastut.’’ Tämä on Raamatun
mukainen tapa vastaanottaa pelastus.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, olen ikuisesti kiitollinen sieluni
pelastuksesta, jonka sain omakseni tunnustaessani
Jeesuksen Herraksi ja uskoessani sydämessäni, että
sinä olet Hänet kuolleista herättänyt. Tänään minä
rukoilen pelastumattomien puolesta joka puolella
maailmaa, että kirkkauden Evankeliumin valo saisi
loistaa heidän sydämiinsä niin, että he pelastuvat,
Jeesuksen Nimessä. Amen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 8:36-37; Johannes 3:3; Apostolien teot 13:38-39

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 11:1-18 & Esra 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 3:23-38 & 5. Mooseksen kirja 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME VOITAMME AINA
Ja kantaisät kadehtivat Joosefia ja myivät
hänet Egyptiin. Mutta Jumala oli hänen
kanssansa ja pelasti hänet kaikista hänen
ahdistuksistansa ja antoi hänelle armon…
(Apostolien teot 7:9-10).
umalan lapsina emme voi koskaan olla huonossa
J
asemassa. Kaikki elämässä, jokainen tilanne,
jonka kohtaamme elämässämme voi ainoastaan

vaikuttaa meidän eduksemme. Tarkastellaanpa Joosefin
tarinaa. Kaikkialle minne hän meni, hän menestyi.
Häntä kuvailtiin menestyksekkääksi mieheksi siitä
huolimatta, että hän oli orjana Potifarin talossa. Se
mikä teki tämän eron hänen elämässään, oli Jumalan
läsnäolo.
1. Mooseksen kirjassa 39:2 sanotaan, ‘’Ja Herra
oli Joosefin kanssa, ja Hän oli menestynyt mies…”
(KJV). Jumalan läsnäolo, Kristus sinussa, on sinun etusi.
Se on sinun vakaa varmuutesi voittoon. 1. Johannes
4:4 sanoo, “Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja
olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on
suurempi kuin se, joka on maailmassa.’’ Syy siihen,
miksi me voitamme ja tulemme aina voittamaan, on
Kristus meissä, Suurempi elää meissä. Halleluja!
Oikeasti ajattelepa tätä: Joosef lopulta lähetettiin
epäoikeudenmukaisesti vankilaan, Potifarin vaimon
väärien syytösten takia. Kuitenkin siellä vankilassa,
Raamattu sanoo, ‘’...Herra oli Joosefin kanssa ja soi
hänen saada armon ja päästä vankilan päällikön
suosioon” (1. Mooses 39:21). Raamattu ei sano, että
sinä et voisi joutua vaikeuksiin, mutta Herra pitää
huolen siitä, että sinä tulet voittamaan myös kaikkien
vaikeuksien keskellä. Hän vapauttaa sinut näistä
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vaikeuksista, koska on Hän on sinun kanssasi ja sinussa.
Mikään ei vedä vertoja Kristukselle meissä! Tämä
on meidän luottamuksemme ja vakaa varmuutemme
tämän voitokkaan ja menestyksekkään elämän
suhteen. Kristus sinussa tarkoittaa sitä, että sinä et voi
koskaan olla epäedullisessa asemassa, niistä tilanteista
tai olosuhteista huolimatta, joista sinä saatat itsesi
löytää. Juuri siinä vankityrmältä näyttävässä paikassa,
hän saa aikaan sen, että sinä voitat!
Raamattu sanoo 2. Korinttolaiskirjeessä 2:14
‘’Mutta kiitos olkoon Jumalan joka aina kuljettaa
meitä voittosaatossa Kristuksessa...’’ Tällainen on sinun
elämäsi. Tällainen on sinun tarinasi: loppumattomien
voittojen ja jatkuvan kehityksen ja tuottavuuden
elämää Kristuksessa Jeesuksessa.
Ei ole mitään väliä, millaisia haasteita sinä saatat
kohdata kotona tai työpaikalla, jne. Ole lohdullisella
mielellä! Kristus sinussa nostaa sinut niiden asioiden
yläpuolelle ja kääntää ne sinun parhaaksesi. Joten
iloitse tästä syystä, koska mitä tahansa tapahtuukaan,
sinä tulet aina voittamaan!

TUNNUSTUS
Olen ympäröitynä Jumalan suosiolla niin kuin kilvellä
ja olen sijoitettuna Hänen armonsa kautta rauhan ja
täydellisen menestyksen elämään! Minä voitan joka
päivä, koska elän uskossa Jeesukseen Kristukseen.
Hänen jumalallinen voimansa on antanut minulle
kaiken mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen, ja
minä tiedän sen. Tästä syystä minä iloitsen minun
voitoistani, menestyksestäni ja siunatusta elämästäni
Kristuksessa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Mooseksen kirja 39:21-23; 2. Korinttolaiskirje 2:14;
Roomalaiskirje 8:35-37

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 11:19-30 & Nehemia 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:1-13 & 5. Mooseksen kirja 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME KULJEMME AINOSTAAN
SIUNAUKSISSA
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Sillä ei ole noituutta Jaakobissa eikä tavata
taikuutta Israelissa. Aikanansa ilmoitetaan
Jaakobille ja Israelille, mitä Jumala on
tekevä (4. Mooseksen kirja 23:23).

O

n olemassa kristittyjä, jotka ovat tulleet
sellaiseen lopputulokseen, että heidän
ahdinkonsa on seurausta kirouksesta, joka toimii heitä
vastaan. Näin ollen he kulkevat ympäriinsä etsien
vapautusta niin sanotuista esi-isiltä perityistä kirouksista
tai muista kirouksista. Tällaiset kristityt ovat joko
tietoisesti tai tahattomasti johdettu harhaan. Kristitty
on ylempänä Saatanaa ja kaikkea pimeyttä, joten tästä
syystä hän ei voi olla kirouksen alla.
Raamattu sanoo, ‘’Siis, jos joku on Kristuksessa,
niin hän on uusi luomus…’’ (2. Korinttolaiskirje 5:17).
Sinä olet syntynyt uudeksi, olet kutsuttuna perimään
siunauksen, et kirousta: ‘’te olette kutsututkin, että
siunauksen perisitte (1. Pietarin kirje 3:9). Lue Jumalan
lupaus Aabrahamille 1. Mooseksen kirjassa 12:3 ‘’Ja
minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan
ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi
kaikki sukukunnat maan päällä.” Siunaukset toimivat
sinussa, koska olet Aabrahamin siementä. Kukaan ei
voi lumota sinua tai langettaa kirousta päällesi.
Jos sinulle kerrotaan, että joku on yrittänyt lumota
sinua, sinun ei tarvitse edes rukoilla ettei se vaikuttaisi.
Sinä et voi olla lumottu etkä myöskään kirottu. Ei ole
mitään lumousta Jaakobia vastaan, eikä myöskään
mitään ennustusta Israelia vastaan. Tämä on sinun
perintösi Aabrahamin siemenenä.
finnish

Sanoitko sinä, että joku juonittelee sinua vastaan
perheessäsi tai työpaikallasi? Älä panikoi. Älä ole
huolissasi. Heidän juonittelut sinua vastaan eivät voi
toimia. Heidän tulisi ottaa mallia ja oppia Bileamilta
Vanhasta Testamentista. Monien turhien yritysten
jälkeen lumota ja kirota Israelia, hän joutui nöyrtymään
sanoen, ‘’Ei taikuuden loitsut voi sitoa Jaakobia, ei
manaukset voi pidättää Israelia…’’ (4. Mooses 23:23
MSG).
Bileam ei voinut langettaa kirousta heidän päälleen,
koska he olivat Jumalan ihmisiä; ja tänä päivänä me
elämme paremmissa lupauksissa. Sinä kuljet ainoastaan
siunauksissa ja ainoastaan Herran siunattu Sana voi
tulla toteen elämässäsi. Jopa demonit tietävät kuka sinä
olet. Sinussa on merkki, sinut on merkitty Jumalalle ja
sinä olet siunauksilla sinetöity. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Olen merkitty Jumalalle, eikä ole olemassa mitään
loitsua minua vastaan! Olen siunattu kaikella
hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksessa.
Olen tietoinen tästä totuudesta ja siitä auktoriteetista,
mikä minulla on kaikkien hallitusten ja valtojen ja tässä
pimeydessä hallitsevien maailmanvaltiaiden ylitse!
Minä kuljen ainoastaan siunauksissa! Kristuksessa
olen turvassa ja vahvistettuna kaikkia vihollisen
salahankkeita vastaan. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
4. Mooseksen kirja 23:23; 1. Pietarin kirje 2:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 12 & Nehemia 4-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:14-32 & 5. Mooseksen kirja 24
Leave comments on today’s devotional at
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KUNINGASKUNTAAN

27

Mutta te olette
valittu suku, kuninkaallinen papisto,
pyhä heimo, omaisuuskansa,
julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on
pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen
valoonsa
(1. Pietari 2:9).
eesus sanoi, ‘’Joka ei synny uudesti, ylhäältä,
J
se ei voi nähdä Jumalan kuningaskuntaa”
(Johannes 3:3 KJV). Jumalan Kuningaskunta on

valon kuningaskunta, se on elämän kuningaskunta.
Ennen kuin ihminen uudestisyntyy, hän ei vielä ole
osanottajana tässä Kuningaskunnan elämässä ja
valossa, vaan hän pysyy pimeydessä.
Tämä on se syy miksi Jeesus sanoi Johanneksen
evankeliumissa 3:7, ‘’teidän täytyy syntyä uudesti.’’ Se,
joka ei ole uudestisyntynyt, on Saatanan vallan alla,
eikä voi nähdä Jumalan kuningaskuntaa. Hän ei voi
edes ymmärtää sitä, koska hänellä ei ole yhteyteyttä
Jumalan kanssa.
Ei ole merkitystä, vaikka kyseessä olisi identtiset
kaksoset, jos toinen heistä on uudestisyntynyt ja toinen
ei ole, silloin toinen on valon kuningaskunnassa ja
toinen on pimeyden kuningaskunnassa. Sillä jokaisen,
joka tahtoo tulla Jumalan valoon, saada Hänen
elämänsä ja luontonsa ja tulla yhdeksi Hänen kanssaan,
täytyy uudestisyntyä.
Ollessasi uudestisyntynyt Kolossalaiskirje 1:13
sanoo, että Jumala on ‘’pelastanut meidät pimeyden
vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa
kuningaskuntaan’’(KJV). Siitä hetkestä lähtien, kun
Aadam teki syntiä Jumalaa vastaan Eedenin Puutarhassa,
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pimeys tuli maailmaan ja ihminen tuli karkoitetuksi pois
Jumalan elämästä; täysin erotetuksi Jumalan valosta.
Mutta sillä hetkellä, kun julistit Jeesuksen Kristuksen
elämäsi Herraksi, sinä vastaanotit ikuisen elämän ja
heräsit elämään valon kuningaskunnassa, ykseydessä
Jumalan kanssa!
Avausjakeemme näyttää sinun tämän hetkisen
olinpaikkasi: Jumalan ihmeellisessä valossa! Nyt sinä
vaellat valossa, niin kuin Hän on valossa. Hänen
valonsa on tullut sinun valoksi, aivan kuten psalmin
kirjoittaja profetoi ‘’Sillä sinun tykönäsi on elämän
lähde; sinun valossasi me näemme valon’’ (Psalmit
36:9 KJV). Halleluja!
Se, että sinä olet syntynyt Jumalan Kuningaskuntaan
tarkoittaa sitä, että sinut on tuotu pois synnistä,
sairaudesta, taudeista, masennuksesta, köyhyydestä,
turhautumisesta ja kaikesta Saatanaan ja pimeyteen
liittyvästä, sisälle Jumalan ikuiseen kirkkauteen - Hänen
kuningaskuntaan - missä sinä hallitset elämässä armon
ja vanhurskauden kautta. Ei siis enää minkäänlaista
pimeyttä. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä olen uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa
ja Jumalan luonto vaikuttaa nyt uudeksi luodussa
hengessäni. Olen syntynyt valon Kuningaskuntaan.
Siksi minä loistan ja hallitsen loistokkaasti elämässäni
armon ja vanhurskauden kautta. Minun elämäni
matka on yhtä kirkkautta, riemuvoittoa, menestymistä,
vaurautta ja siunattua varmuutta. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:12-13; 1. Pietarin kirje 2:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 13:1-12 & Nehemia 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:33-44 & 5. Mooseksen kirja 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME VALLITSEMME JA HALLITSEMME
SANAN KAUTTA
perjantai

Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot:
‘Ylös!’ ja hän auttaa nöyrtyväistä.
(Jobinkirja 22:29).

K

ristinusko on elämää voitossa. Me emme ole
niitä, jotka epäonnistuvat. Ei ole mitään väliä
mitä sinun elämässäsi tapahtuu, epäonnistuminen ei
ole mahdollista siihen asti, kunnes tai jos sinä sallit sen.
Ei ole mitään väliä mitä sinun elämässäsi tapahtuu,
epäonnistuminen ei ole vaihtoehto, ellet sitten itse salli
sille mahdollisuutta. Aina niin kauan, kun sinä valitset
voittaa, kun sinä valitset menestyä, kun sinä itse valitset
voiton, juuri sen sinä tulet myös saamaan.
Mitä sinun täytyy tehdä, on fokuksesi asettaminen
Herraan ja Hänen iankaikkiseen Sanaansa. Opettele
näkemään Jumala ja Jumala vain ja ainoastaan. Näe
näkymätön ja silloin sinä voit tehdä mahdottoman! Kun
sinun fokuksesi on Hänessä ja Hänen Sanassaan, silloin
et näe kangastuksia. Sinä näet ja kuulet ainoastaan
Hänet ja millään muulla ei ole väliä.
Kun Sana on sinussa, sinä vain tiedät olevasi
erilainen ja että kaikki olosuhteet ja tilanteet kääntyvät
sinun parhaaksi. Tämä tapahtuu siksi, koska sinä
olet poikkeuksellinen. Sinä et ole tästä maailmasta.
Sinä et ole sen langenneen ‘’maallisen’’ ihmisen
sukulinjasta. Sinä olet uusi ‘’olento,’’ uudenlainen
ihminen (2. Korinttolaiskirje 5:17), joka on osanottajana
Jumalan kaltaisuuteen. Mutta jos et tiedä sitä, sinä
tulet kärsimään asioista siten, miten maalliset ihmiset
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niistä kärsivät ja elämään kuin palvelija, vaikkakin olet
kuninkaallista papistoa ja kaiken voiman haltijana
yhdessä Jumalan kanssa.
Kun tunnet Sanan, sinä voit vaeltaa sinun
perinnössäsi, oikeuksissasi ja etuoikeuksissasi
Kristuksessa. Sinä nautit suuremmista kirkkauden
tasoista ja aarteista Kristuksessa. Se mikä on saanut
monet sidotuiksi ja mikä on estänyt heitä vaeltamasta
heidän perintönsä kirkkauden rikkauksissa, on
tietämättömyys.
Kieltäydy olemasta tietämätön. Tunne Raamatun
kirjoitukset henkilökohtaisesti. Opiskele ja meditoi
niitä, kunnes Sana saa valta-aseman sinussa, iskostaen
sinuun aivan uuden mielenlaadun. Tällä tavoin,
riippumatta haasteista ja vastoinkäymisistä, sinä vastaat
niihin Sanalla. Ja kun vastaat niihin Sanalla, sinä voitat!
Tällä tavalla Jumalan tähdet elävät, he elävät Jumalan
Sanassa ja sen kautta. Me hallitsemme ja vallitsemme
Sanan kautta. Halleluja!

TUNNUSTUS
Kiitos Jumalalle, joka johdattaa minua aina
kirkkaudessa ja ikuisessa riemuvoitossa yli kaikkien
elämän olosuhteiden. Olen menestyksekäs ja
voitokas Kristuksessa nyt ja ikuisesti! Amen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 2:10; 1. Johanneksen kirje 4:4;
2. Korinttolaiskirje 2:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 13:13-52 & Nehemia 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:1-11 & 5. Mooseksen kirja 26
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OMISTA TIETOISUUS ELÄMÄSTÄ
Katso, minä sanon teille salaisuuden:
emme kaikki kuolemaan nuku, mutta
kaikki me muutumme
(1.Korinttolaiskirje 15:51).

J

otkut ajattelevat, että kuolema on lähtöisin
Jumalasta. He ajattelevat, että Jumala loi elämän
ja kuoleman, mutta tämä ei ole totta. Kun he lukevat
sellaisista asioista, kuten ‘’minä, joka teen valon ja luon
pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden;
minä, Herra, teen kaiken tämän’’ (Jesaja 45:7 KJV),
he harhautuvat pois näistä profeetan sanoista, jotka
puhuvat symbolisesti. Kun haluat ymmärtää totuutta,
silloin sinun tulee mennä Uuden Testamentin puolelle.
Hebrealaiskirje 2:14 sanoo, ‘’Koska siis lapsilla
on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla
osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen,
jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen.’’
Paholaisella oli voima yli kuoleman! Ja Raamattu
sanoo 1. Korinttolaiskirjeessä, ‘’Vihollisista viimeisenä
kukistetaan kuolema.’’ Kuolema on vihollinen. Joten
vain ne, jotka eivät ymmärrä Sanaa sanovat, että ‘’Me
kaikki tulemme kuolemaan joku päivä.’’
Avausjakeemme sanoo, ‘’Katso, minä sanon
teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku…’’
Alleviivattu osa näyttää sen, että kaikki eivät tule
kuolemaan. Tämä on mysteeri maailmalle ja joidenkin
on vaikea ymmärtää sitä. Joten sen tähden he ovat
nopeita lainaamaan Heprealaiskirjettä 9:27, joka
sanoo ‘’Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että
heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen
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tulee tuomio.’’ Mutta Jumala ei tehnyt tätä lupausta.
Seuraava jae sanoo, ‘’samoin Kristuskin, kerran
uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on
toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi
niille, jotka häntä odottavat’’ (Heprealaiskirje 9:28).
Käytännössä tässä kerrotaan meille siitä, että koska
ihmisille oli määrätty kuoleminen ja että sen jälkeen
tulee tuomio, sen tähden Jeesus Kristus kuoli kerran
kaikkien puolesta. Joten ihmisen ei tarvitse enää kuolla
uudelleen ja uudelleen. Enää ei siis tarvita lisää uhreja
syntien takia.
Nyt kun olet uudestisyntynyt, sinulla on iankaikkinen
elämä. Sinut on tuotu ihmisyydestä iankaikkisuuteen,
joka tarkoittaa, että sinusta on tullut rikkoutumaton,
tuhoutumaton ja katoamaton, et ole enää kohteena
epäonnistumiselle tai kuolemalle! Tämän tulisi olla
sinun tietoisuutesi, tietoisuus elämästä, ei kuolemasta.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minulla on Jumalan elämä minussa, sillä sellainen kuin
Hän on, sellainen olen minä tässä maailmassa! Minut
on tuotu pois inhimillisyydestä iankaikkisuuteen, näin
ollen minusta on tehty super-ihminen. Olen elossa
ja olen rikkoutumaton, tuhoutumaton, katoamaton
eikä kuolemalla ole voimaa minun ylitseni! Kunnia
Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johanneksen kirje 5:11-13; 2. Korinttolaiskirje 4:7-10;
1. Korinttolaiskirje 15:51-57

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 14 & Nehemia 11-13
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:12-26 & 5. Mooseksen kirja 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN PUHUU SINULLE ‘’HENGELLISTÄ
KIELTÄ’’
sunnuntai

Minun lampaani kuulevat minun ääntäni,
ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua
(Johannes 10:27).

U

sein, kun me sanomme, että Jumala puhui
meille, on niitä jotka ihmettelevät, ‘’Mitä kieltä
Hän oikein puhuu?’’ He haluavat tietää, kuinka he
voisivat myös kuulla Jumalaa. Jumala on Henki ja Hän
puhuu sinun henkeesi. Sinun täytyy oppia kuuntelemaan
Häntä sydämelläsi - sinun hengelläsi.
Kun olet uudestisyntynyt ja vastaanottanut Pyhän
Hengen, olet yhtä Herran kanssa. Hän on tullut asumaan
sinuun ja tullut yhdeksi sinun henkesi kanssa. Raamattu
sanoo, ‘’Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen
kanssaan” (1. Korinttolaiskirje 6:17). Joten, Hänen
äänensä sinun hengessäsi on selkeä. Kaikki mitä sinun
täytyy tehdä on kuunnella sisintäsi. Hän osaa jokaista
kieltä. Hän voi puhua sinulle millä tahansa kielellä.
Kaikista tärkein asia Jumalan puhuessa sinulle,
ei ole se kieli, mitä Hän sinulle puhuu, vaan se, että
vastaanottiko sinun henkesi nämä sanat. Hän puhuu
sinulle ‘’hengellistä kieltä,’’ koska Hän puhuu sinun
henkeesi. Sinun mielesi on se, mikä reagoi puhuttuun
kieleen.
Kielet on luotu äänen kanssa sinun älyäsi varten.
Mutta Jumala ei ole mieli, niinpä hän ei myöskään vetoa
sinun mieleesi. Hän ei tarvitse sinun omaa järkeilyäsi,
jotta voisi kommunikoida sinun kanssasi. Tästä johtuen
Hänen ei tarvitse lähettää Hänen sanomaansa sinulle,
sillä sinun ymmärryksesi järkeilemällä kielellä.
finnish

Kun Hän puhuu sinulle millä tahansa ihmisten
kielellä, jos et vastaanota sanomaan sinun henkeesi,
saattaa olla, että sillä ei tule olemaan sitten mitään
vaikutusta tai tarkoitusta. Sen täytyy mennä sinun
henkeesi. Jos sait sanat ainoastaan mieleesi, sinä saatat
jopa unohtaa mitä Hän sanoi, mutta sinun henkesi
pystyy muistamaan ne.
Sen lisäksi, kun Jumala puhuu sinulle, sinun henkesi
syttyy ja todistaa siitä, että se on juuri Hän, joka sinulle
puhuu. Se on niin kuin Jeesus sanoi avausjakeessamme,
‘’Minun lampaani kuulevat minun ääntäni...’’
Harjoita omaa henkeäsi toimimaan varmanaoppaana ja säilytyspaikkana Jumalan Sanalle ja viesteille.
Aktivoi oma henkesi puhumalla kielillä usein. On myös
todella tärkeää, että opit Jumalan Sanaa, koska Hän
ei koskaan sano mitään Hänen Sanansa ulkopuolelta.
Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua tästä kyvystä kuulla ja tunnistaa
sinun äänesi. Samalla, kun sinä puhut minulle
Sanasi kautta ja neuvot minua sisimmästäni käsin,
minä vastaan sinun johdatukseen, kehoitukseen ja
ohjeistukseen, ja vastaanotan niistä minulle tulevan
siunauksen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
5. Mooseksen kirja 4:36; Psalmit 62:11; Johannes 16:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:1-21 & Ester 1-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:27-39 & 5. Mooseksen kirja 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

PELASTUSRUKOUS

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

finnish

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.
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