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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 1,315 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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LIIAN SIUNATTU OLEMAAN
ALEMPIARVOISENA
tiistai

Hänen jumalallinen voimansa on
antanut meille kaiken, mikä elämään ja
jumalisuuteen kuuluu, hänen tuntemisensa
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkauteen
ja hyveellisyyteen, joiden kautta meille on
annettu suuret ja kallisarvoiset lupaukset,
että te niiden kautta tulisitte osanottajiksi
jumalalliseen luontoon ja pääsisitte pakoon
sitä turmelusta, joka vallitsee maailmassa
himojen takia (2. Pietarin kirje 1:3-4
otkut kristityt ovat aina vaan pyytämässä
J
Jumalalta yhtä sun toista rukouksessa. Joko he
ovat sairaina ja pyytävät parantumista tai sitten he

ovat vailla taloudellisia siunauksia. Mutta jos he vain
opiskelisivat Jumalan Sanaa ja todella vastaanottaisivat
Sanan sydämiinsä, heidän elämänsä tulisivat olemaan
täysin toisenlaisia.
Jumala on valinnut sinut olemaan auttajana ja
siunauksena toisille. Hän ei koskaan tarkoittanut
sinua olemaan “tarpeessa” tai pyytämässä Häneltä
yhtään mitään. Hän on jo antanut sinulle aivan kaiken.
Juuri tästä luimme avausjakeessamme. On tietenkin
mahtavaa saada vastaanottaa taloudellinen ihme,
mutta entäpä sitten super-yltäkylläisyydessä eläminen,
niin että sinä et ole enää tarpeista edes tietoinen?
Juuri tämä on meidän tilamme Kristuksessa! Me
olemme Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä
(Roomalaiskirje 8:17). 1. Korinttolaiskirje 3:21
sanoo, “...kaikki on teidän….” Luepa ja huomaa 2.
Korinttolaiskirjeestä 9:8 (AMPC) mikä on Jumalan
tahto sinua kohtaan. Siinä sanotaan, “Ja Jumala on
voimallinen saamaan kaiken armon (kaikenlaisen
suosion ja maalliset siunaukset) tulemaan teille
finnish

yltäkylläisesti, niin että te aina ja kaikissa olosuhteissa
ja kaikenlaisissa tarpeissa olisitte omavaraisia [omistatte
tarpeeksi, ettekä tarvitse apua tai tukea ja olette
varustetut yltäkylläisyydellä kaikenlaisiin hyviin töihin
ja hyväntekeväisyyteen antamiseen].”
Sillä hetkellä, kun sinä sanot “Kyllä” tälle Raamatun
paikalle, jonka juuri luimme, sinulla tulee olemaan
uusi mielenasenne ja alat elämään korkeampaa
elämää Kristuksessa. On olemassa elämä, joka on
korkeammalla kuin vain pelkkä parantuminen ja tätä
elämää kutsutaan jumalalliseksi terveydeksi. Tämä
on se elämä, joka meillä on Kristuksessa ja sinä olet
syntynyt sen kanssa.
Ymmärrä se, kuka sinä olet uutena luomuksena.
Sinä olet liian siunattu olemaan alempiarvoisena! Koko
maailma todellakin kuuluu sinulle. Joten kieltäydy sen
tähden elämästä puutteenalaisena. Miksi sinun pitäisi
vielä pyytää Jumalaa antamaan sinulle jotain tästä
maailmasta, jolla Hän on jo siunannut sinua?
Sinulla on etulyöntiasema! Sen sijaan, että etsisit
siunauksia, tule siihen tietoisuuteen ja ymmärrä se, että
sinä olet Aabrahamin siementä ja että sinut on siunattu
olemaan siunauksena tälle maailmalle: “Ylistetty olkoon
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja
Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella
hengellisellä siunauksella Kristuksessa.” Kunnia ikuisesti
Hänen nimelleen!

TUNNUSTUS
Minua on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella
taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki on
minun ja minä siunaan maailmaani Kristuksen ja
Hänen Evankeliuminsa tutkimattomilla rikkauksilla,
joita kannan mukanani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 1:2-3 NIV; Kirje Filemonille 1:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 6:10-24 & Jesaja 31-32
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 2:12-25 & 1. Kuninkaiden kirja 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE AKTIIVINEN PAIKALLISESSA
SEURAKUNNASSASI
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Älkäämme
jättäkö
omaa
seurakunnankokoustamme, niinkuin
muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme
toisiamme, sitä enemmän, kuta
enemmän näette tuon päivän lähestyvän
(Heprealaiskirje 10:25).

Y

ksi ensimmäisistä asioista, mitä Jumalan Henki
tekee heti pelastuksen vastaanottamisen
jälkeen sinulle on se, että hän tuo sinut Jumalan
huoneeseen, seurakunnan jäseneksi. Seurakunnan
jäsenyys on pakollinen. Sinä et voi olla kristitty, joka
vain “ajelehtii paikasta toiseen,” vaan sinun täytyy olla
paikallisen seurakunnan pysyvänä jäsenenä.
Seurakunta on sinun suoja- ja turvapaikkasi.
Raamattu kertoo Seurakunnan olevan totuuden
pylväänä ja perustuksena: “Että, jos viivyn, tietäisit,
miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän
Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus” (1.
Timoteus 3:15). Ainut paikka, jossa voi kuulla totuuden
ja rohkaisun äänen on Seurakunta.
Vihollinen tietää sen voiman ja tärkeyden, mikä
on olla paikallisen seurakunnan aktiivisena jäsenenä,
siksi hän pyrkii irrottamaan ihmisiä pois Seurakunnasta
ja hän pyrkii kylvämään vihaa heidän sydämiinsä
Seurakuntaa kohtaa.
Älä koskaan salli vihollisen tai kenenkään alkaa
syöttämään sinulle mitään Seurakuntaa vastaan, sillä
finnish

sieltä saat voimasi. Se on paikka, jossa ihmiset aina
rukoilevat sinun puolestasi.
Ajattelepa tätä: Jumala käyttää aivan ensimmäisinä
ihmisinä sinun siunaamiseen niitä ihmisiä, joita sinä
tunnet tai joiden kanssa olet tekemisissä, kuten sinun
veljiäsi ja sisariasi Herrassa. Jopa silloinkin, vaikka
he eivät tunne sinua henkilökohtaisesti, mutta koska
he ovat tekemisissä sinun kanssasi, Jumala laittaa
siunauksen sanoja heidän suuhunsa sinua siunaamaan.
Kun he rukoilevat Pyhässä Hengessä, he esirukoilevat
sinun puolestasi, Jumalan tahdon mukaisesti sinun
elämääsi koskien (Roomalaiskirje 8:26-27).
Sinun jäsenyytesi paikallisessa seurakunnassa
toimii vahvana tukena omalle hengelliselle kasvullesi ja
tehokkuudellesi Jumalan Kuningaskunnan asioissa. Ole
siksi aktiivinen ja elämää pursuileva jäsen paikallisessa
seurakunnassasi.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua siitä, että olet
tehnyt minusta Kristuksen Ruumiin jäsenen, ollessani
osana Seurakuntaasi. Minä tulen toimimaan
aktiivisena jäsenenä paikallisessa seurakunnassa,
täyttäen iloisin mielin vastuuni Evankeliumin
palveluksentyössä, Pyhän Hengen väkevän voiman
kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Luukas 4:16; Heprealaiskirje 10:25 TLB

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Filippiläiskirje 1:1-30 & Jesaja 33-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 3:1-8 & 1. Kuninkaiden kirja 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

torstai

RUKOUKSEN SÄÄNTÖJEN
YMMÄRTÄMINEN
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Ja hän puhui heille vertauksen siitä,
että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä
(Luukas 18:1).
iksi Jumala tahtoo meidän aina rukoilevan?
M
Siksi koska Hänen tarkoituksenaan on
vastata meidän rukouksiimme. Tämän pitäisi innostaa

sinua rukoilemaan ja ottamaan hyödyn irti tästä
etuoikeudesta ja mahdollisuudesta rukoilla, joka on
syvimmältä olemukseltaan Hengen kommunikaatiota
hengelle jumalallisessa yhteydessä.
Valitettavasti se mitä monet tietävät rukouksesta,
on vain asioiden anelemista Jumalalta. He näkevät
rukouksen väylänä anelemiseen tai tapana “pakottaa”
Jumalaa tekemään jotain heille, ikään kuin Hän olisi
siihen muutoin haluton. Ei, tämä ei ole rukouksen
tarkoitus.
Jumala ei ole meitä vastaan, joten kun me
rukoilemme, me emme yritä vakuutella Häntä tekemään
jotain, mitä Hän ei olisi halukas tekemään. Sen sijaan,
me asetumme samaan linjaan Hänen kanssaan, jotta
saamme yhdessä tuotua Hänen tahtoaan tapahtumaan.
Tämän lisäksi Raamattu näyttää meille, että on
olemassa useita eri rukouksia, joihin pätee erilaiset
säännöt. Suurin osa kristityistä tuntee uskon rukouksen.
Uskon rukous on nopea. Se on rukous, jonka voit
rukoilla saman tien lennosta.
Mutta tässä maailmassa on paljon ongelmia ja
haasteita, jotka eivät vielä poistu uskon rukouksella.
Tällaiset tilanteet tai ongelmat vaativat oikein palavaa
periksiantamattomuutta, jotta toivottu muutos saadaan
aikaiseksi. Me voimme Luukasa tämän kaltaisesta
rukouksesta Jaakobin kirjeestä 5:16-18 (AMPC), joka
on palavaa ja jatkuvaa rukousta.
finnish

Saatat ehkä sanoa, “Mutta rukous kuin rukous”; ei,
rukouksesi ei voi olla mitä tahansa rukousta. Sinä et voi
käyttää uskon rukouksen sääntöjä esirukoilemisessa,
sillä se ei tule toimimaan. Tämä on yksi syy siihen,
miksi ihmiset eivät saa vastauksia heidän rukouksiinsa.
He rukoilevat väärällä tavalla omaan tilanteeseensa
nähden.
Jos esimerkiksi joku muu pelaaja kuin joukkueen
maalivahti koskee vahingossa kädellään palloon
jalkapallopelissä omalla rangaistusalueellaan, hän tulee
saamaan rangaistuksen. Tuomari ei tule katsomaan
tätä rikettä läpi sormiensa, sillä käsipallon tai koripallon
sääntöjä ei voida soveltaa jalkapalloon.
Opiskele Sanaa tietääksesi ja osataksesi soveltaa
oikeanlaisia sääntöjä erilaisissa rukouksissa ja sinulla
tulee takuulla olemaan myös tuloksia. Hanki seuraavat
kirjamme, “Miten rukoilla tehokkaasti” ja “Oikealla
tavalla rukoileminen,” jotta voit oppia lisää erilaisista
rukouksista ja niitä koskevista säännöistä. Ne tulevat
rikastuttamaan sinun rukous elämääsi.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä etuoikeudesta ja
mahdollisuudesta rukoilla. Minä julistan, että sinun
Sanasi tunteminen kasvaa väkevästi ja leviää laajalle
maailmaan, ja että kaikki Saatanan pahuuden teot,
juonet ja strategiat tehdään tehottomiksi. Julistan
juuri nyt Pyhän Hengen kautta, että koko maa on
täynnä sinun kirkkauden tuntemisen kunniaa, niin
kuin vedet peittävät meren, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Apostolien teot 4:24-31; Apostolien teot 12:1-5;
1. Tessalonikalaiskirje 5:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Filippiläiskirje 2:1-18 & Jesaja 35-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 3:9-21 & 1. Kuninkaiden kirja 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN VOIMANSA TEKEMÄSSÄ
TYÖTÄÄN SINUSSA
perjantai

Mutta hänelle, joka voi tehdä monin
verroin enemmän, kuin kaikki se, mitä
me osaamme pyytää tai ajatella, sen
voiman mukaisesti, joka tekee meissä
työtään, hänelle kunnia seurakunnassa ja
Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien
sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Aamen
(Efesolaiskirje 3:20-21

P

yhä Henki on kaiken luoja, Hän on se, joka
toteuttaa Jumalan työn. Kaikki mitä Jumala
tekee tapahtuu Pyhän Hengen voiman kautta, joka
elää tänä päivänä meissä ja on aktiivisena meissä ja
meidän kauttamme.
Helluntaipäivänä Pyhä Henki tuli tänne maan
päälle toteuttamaan Hänen palvelutyötään ja Hän on
ollut täällä aina siitä saakka. Joten Jumala ei ole enää
tänä päivänä “tekemässä” mitään meille taivaasta käsin,
vaan Hän tekee kaiken Häneltä pyytämäsi tai tahtomasi
Hänen voimansa kautta, joka tekee työtään sinussa.
Raamattu kertoo Hänen päässeen lepoon kaikista
Hänen töistään (Heprealaiskirje 4:10).
Entäpä sitten Jeesus, onko Hän taivaassa
työskentelemässä? Ei, Hän istuu ja on levossa.
(Efesolaiskirje 1:20). Tämä tarkoittaa sitä, että kun
ihmiset rukoilevat ja pyytävät Jumalalta asioita ja
uskovat sitten Hänen “tekevän” jotain niiden asioiden
suhteen, niin itse asiassa Hän ei oikeasti tee mitään. Me
kuitenkin ymmärrämme sen, että kun ihme tapahtuu,
se on Hänen voimansa tekemässä työtään.
Ajattelepa tätä tällä tapaa: Kun jonkin maan hallitus
tekee jotain, kehut tai nuhteet siitä tulevat presidentille,
finnish

vaikka presidentillä ei ollut mitään tekemistä itse asian
suhteen, vaan siihen nimetyt osastot olivat vastuussa
siitä varsinaisesta työstä, sen auktoriteetin perusteella,
joka oli heille myönnettynä presidentiltä.
Me voimme kuitenkin antaa kunnian presidentille,
koska kyseessä oli hänen politiikkansa ja auktoriteettinsa,
joka sai sen aikaan. Aivan samalla tapaa myös
Jumalan voima on sinun saatavillasi ja tämän voiman
kautta Jumala on kykenevä tekemään monin verroin
enemmän kuin kaikki se, mitä sinä osaat pyytää tai
ajatella. Hän voi tehdä niin paljon enemmän kuin mitä
sinä osaat pyytää, odottaa tai kuvitella, sen voiman
mukaisesti, joka sinun sisälläsi vaikuttaa.
Tule Jumala-sisälläsi tietoiseksi. Tunnista ja käytä
tätä Hänen mahtavaa voimaa, joka tekee työtään
sinussa sinun parhaaksesi. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että sinä olet se, joka
vaikuttaa minussa sekä tahtomista, että tekemistä,
että sinun hyvä tahtosi tapahtuu. Olen herkkänä
sinun johdatuksen ja opastuksen puoleen. Sinun
armosi ansiosta mikään ei ole minulle mahdotonta.
Minä voin tehdä kaiken sinun väkevän voimasi
kautta, joka tekee työtään minussa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Filippiläiskirje 2:13; Filippiläiskirje 4:13; Heprealaiskirje 4:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Filippiläiskirje 2:19-3:1-11 & Jesaja 38-39
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 3:22-36 & 1. Kuninkaiden kirja 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SANAT OVAT “ASIOITA”
Mutta mikään näistä asioista ei liikuta
minua, en myöskään pidä henkeäni
itselleni minkään arvoisena, kunhan
vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka
minä Herralta Jeesukselta olen saanut:
Jumalan armon evankeliumin todistamisen
(Apostolienteot20:24)
sioista” sana ylempänä olevassa jakeessa on
A
käännetty kreikan kielen sanasta “logos”, joka
on käännetty “sanaksi” Johanneksen evankeliumissa

1:1: “Alussa oli Sana….” Avausjaettamme edeltävissä
jakeissa on ollut profeetallisia “sanoja” siihen
raivokkaaseen vainoon liittyen, jota apostoli Paavali
joutui kohtaamaan, kun hän meni julistamaan
Evankeliumia Jerusalemiin.
Huolimatta kaikesta siitä mitä oli sanottu, Paavali
julisti, “...mikään näistä asioista ei liikuta minua.” Hän
viittasi “asioista” sanalla tässä kohtaa niihin sanoihin,
joita oli puhuttu.
Hän olisi aivan yhtä hyvin voinut sanoa, “Mikään
näistä sanoista ei liikuta minua.” Tämä siitä syystä,
koska Jumalan Kuningaskunnassa sanat ovat asioita,
ne ovat ikään kuin hengellisiä partikkeleja, jotka ovat
hengellistä ainesta ja ne omaavat myös hengellisen
konkreettisuuden.
Jokainen sana, joka tulee sinun suustasi ulos on
“asia,” joka ei tule koskaan tuhoutumaan, sillä se on
alkuperältään hengellinen. Kun se tulee sinusta ulos,
se edustaa sinua kaikkialla. Ainut asia, joka voi tuhota
sen ja tehdä sen tehottomaksi, on toinen sana sinun
suustasi.
Jeesus sanoi, “Mutta minä sanon teille: jokaisesta
turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän
finnish

tekemän tili tuomiopäivänä” (Matteus 12:36). Tämä
kertoo sinulle sanojen voiman ja tärkeyden. Sanoilla
on hengellistä arvoa. Se miten sinä muodostat ja käytät
sanoja on sinun omalla vastuullasi. Sinä tulet myös
kerran olemaan tästä tilivelvollisena.
Joten Jumalan lapsena sinun elämäsi on todella
sinusta itsestäsi kiinni. Sinä luot sinun oman tilanteesi,
joko hyvän tai huonon. Jos esimerkiksi tiedät, että
viimeiset kymmenen vuotta ei ole ollut niin kaunista,
kuin Jumala olisi halunnut niiden olevan, sinä voit nyt
muuttaa asioita ja uudelleen luoda sinun seuraavat
kymmenen vuotta olemaan juuri sitä, mitä Jumala on
tarkoittanut ne sinulle olemaan.
Sillä ei ole mitään väliä minkälaisia sinun
kamppailusi ovat olleet. Sinä voit uudelleen luoda
oman maailmasi sinun omilla sanoillasi. Jeesus sanoi,
että sinulla tulee olemaan se, mitä sinä itse sanot
(Markusus 11:23). Tämä on se missä sinun elämäsi
ja voima sen oikeanlaiseen muokkaamiseen on sanoissasi! Puhu oikeanlaisia sanoja (Jumalan Sanaa)
omaan elämääsi ja siihen tilanteeseesi.

TUNNUSTUS
Jumalan Sana on sydämessäni ja suussani, se totuuden
sana, jonka olen vastaanottanut. Minun sanani ovat
voimallisia, tuoden jatkuvasti esiin voittoja, kasvua,
ylennyksiä ja yltäkylläisyyttä elämääni. Minun koko
elämäni on todistusta Jumalan armosta, kirkkaudesta
ja erinomaisuudesta. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Joosua 1:8; Roomalaiskirje 10:8; Sananlaskut 6:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Filippiläiskirje 3:12-4:1-3 & Jesaja 40-41
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:1-9 & 1. Kuninkaiden kirja 10-11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUS-ELÄMÄ JA HÄNEN
KUTSUMUS SINUN ELÄMÄSSÄSI

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina
Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin
saamanne kutsumuksen arvo vaatii,
kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja
pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne
rakkaudessa (Efesolaiskirje 4:1-2).

S

ana “kutsumus” avausjakeessamme tarkoittaa
sinun kutsumustasi. Kun tulit Kristuksen
omaksi, sinä vastasit kutsuun. Se on pyhä ja korkea
kutsumus. Sinut erotettiin maailmasta Kristukselle.
Tästä syystä Seurakuntaa kutsutaan “ulos kutsutuiksi.”
Henki kehottaa nyt apostoli Paavalin kautta sinua
vaeltamaan saamasi kutsumuksen arvon vaatimalla
tavalla. Sinun tulee elää sellaisella tavalla, joka on
sovelias niille, jotka Jumala on valinnut olemaan Hänen
ominaan. Toisin sanottuna, elä siten kuin kristityn tulee
elää!
Kuka sitten on kristitty? Hän on se, jossa Kristus
elää! Sinun tulee kulkea tämän totuuden valossa. Sinä
et “vaella saamasi kutsun arvoisesti,” mikäli sallit synnin,
sairauden tai epäonnistumisen olla osana elämääsi.
Sinun täytyy sanoa näille ja kaikille muillekin pimeyden
töille “Ei”.
Jos koet tänään haasteita terveydentilassasi tai
jollain muilla elämäsi osa-alueilla, rukous ei ole se
finnish

mitä sinä tarvitset. Sano vaan yksinkertaisesti “Ei”
paholaiselle ja hänen töilleen sinun elämässäsi. Pidä
kiinni siitä, että sinun elämäsi on Jumalan kunniaksi ja
jatka tämän tunnustamista ja julistamista.
Raamattu sanoo, “Ja rukoukseni on, että sinun
uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä
kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa
on” (Filemon 1:6). Tunnusta tätä Kristuksen elämää
sinussa ja Hänen kutsumusta oman elämäsi ylle. 2.
Tessalonikalaiskirje 1:11-12, “Sitä varten me aina
rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän
Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi
ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän
halunne hyvään ja teidän uskonne teot.” Halleluja!

TUNNUSTUS
Rakas Isä, minä täytän kutsumukseni ja vaellan
elämässäni sinun ennalta valmistamia polkuja
pitkin Pyhän Hengen voimassa. Viisaus ohjaa
minua vaeltamaan sinun täydellisessä tahdossasi
täysin terveenä ja vahvana, aina voittaen ja kaikessa
menestyen. Minä elän ylivertaista elämää Kristuksessa
ja täytän sinun hyvän tahtosi, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietarin kirje 2:9; 2. kirje Timoteukselles 1:9-10;
Heprealaiskirje 3:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Filippiläiskirje 4:4-23 & Jesaja 42-43
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:10-18 & 1. Kuninkaiden kirja 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE JUMALA-SISÄLLÄSI TIETOINEN
Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja
olette voittaneet heidät; sillä hän, joka
teissä on, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa (1. Johannes 4:4).

K

ristitty on Jumala-ihminen, jossa Kristus elää
kirjaimellisesti. Kun siis tiedät tämän, sinun
täytyy olla Jumala-sisälläsi tietoinen. Suurempi on Hän,
joka elää sinussa, tarkoittaa siis sitä, että sinun ei tule
pelätä mitään elämässäsi.
Tämä oli apostoli Johanneksen mielenlaatu ja ihan
vastaavasti sen tulisi myös olla sinun mielenasenteesi.
1. Johanneksen kirjeessä 5:4 hän sanoi, “Sillä kaikki,
mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman….”
Sillä ei ole mitään väliä mitä maailmassa tulee
vastaasi, sinä olet voittanut jo kaiken sen, koska sinä
olet syntynyt Jumalasta ja Kristus elää sinussa. Sinä
olet voittanut jokaisen voiman ja vallan—kaiken mikä
on sinua vastaan.
Johanneksen evankeliumissa 16:33 Jeesus
sanoi, “Tämän minä olen teille puhunut, että teillä
olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus;
mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut
maailman.” Jumalan Sana on hengellinen laki. Jos
Hän sanoo sinun voittaneen maailman ja kaikki sen
ongelmat, epäonnistumiset ja pimeyden, silloin sinä
finnish

olet voittanut ne.
Tunnista tämä ja vaella tässä jumalallisen elämän
todellisuudessa Kristuksessa, eli siinä keneksi Hän
on tehnyt sinut ja kaikessa siinä, mitä Hän on
testamentannut sinulle. Hallitse ja vallitse olosuhteita.
Torju ja kieltäydy kaikesta sellaisesta mikä ei ole
yhdenmukaisessa linjassa sinussa olevan Kristus-elämän
kanssa.
Anna sinun sisimmässäsi asuvan Kristuksen
todellisuuden tulla nähdyksi siinä laadukkaassa
elämässä, mitä sinä elät. Ja anna sen tulla todistukseksi
kaikille ympärilläsi oleville, että tämä korkeampi elämä
Kristuksessa on todellakin olemassa ja että sinä elät sitä
ja nautit tästä elämästä. Halleluja!

TUNNUSTUS
Kiitos sinulle Herra tästä tuhoutumattomasta ja
voittamattomasta elämästäni Kristuksessa. Kaikki se,
mitä minä olen ja edustan, pursuilee Kristus-elämää.
Suurempi on Hän, joka elää minussa ja minä elän
korkeampaa elämää Kristuksessa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:35-37; Kolossalaiskirje 1:27;
Kirje Filemonille 1:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Kolossalaiskirje 1:1-23 & Jesaja 44-45
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:19-29 & 1. Kuninkaiden kirja 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINUN SUUSI JA PÄÄMÄÄRÄSI
Totisesti minä sanon teille: jos joku
sanoisi...eikä epäilisi sydämessään, vaan
uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo,
niin se hänelle tapahtuisi (Markusus

K

aikista Jumalan meille antamista luonnollisista
lahjoista, kyky puhua ja käyttää sanoja on
kaikkein suurenmoisin. Tämä on se mikä ohjaa ja
määrittää kaiken muun sinun elämässäsi. Sinä olet
sitä mitä sinä sanot, sinun sanasi paikantavat sinut ja
määrittelevät elämäsi päämäärän ja suunnan.
Avausjakeestamme luimme Jeesuksen sanoja.
Hän sanoi, “Sinä tulet saamaan sen, mitä sinä sanot.”
Sananlaskut 18:21 sanoo, “Kuolema ja elämä ovat
kielen vallassa….” Se että elätkö vai kuoletko, riippuu
täysin omasta suustasi, niistä sanoista, joita sinä puhut.
Herra Jeesus vahvisti tämän saman. Hän sanoi, “…
omista sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja
omista sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi” (Matteus
12:37 NIV).
Ensisijainen syy sinun suusi olemassaoloon on se,
että sinun tulee ohjata sillä omaa elämääsi Jumalan
sinulle tarkoittamaan suuntaan. Sinä olet tänään joko
menestyksessä, terveydessä ja yltäkylläisyydessä tai
sitten köyhyydessä, sairaudessa ja niukkuudessa,
omalla suullasi puhumiesi sanojen seurauksena.
Raamattu kertoo terveen kielen olevan elämän puu
(Sananlaskut 15:4).
1. Pietarin kirje 3:10 julistaa, “Joka tahtoo rakastaa
elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä
pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta.” Tämä on näin
yksinkertaista: sinulla voi olla upea elämä ja voit nauttia
finnish

päivistäsi Jumalan siunauksissa ja hyvyydessä, jos vain
käytät kieltäsi oikein. Kyse on siitä, mitä sinä sanot!
Puhu terveitä sanoja - sanoja, jotka ovat
yhdenmukaisia sinun Kristuksessa olevan luonnon ja
perinnön kanssa. Sillä ei ole merkitystä minkälaisessa
tilassa oma elämäsi on tällä hetkellä, sinä voit uudelleen
luoda oman maailmasi. Herra on jo antanut meille
tähän arvojärjestyksen, jota seurata. Lue 1. Mooseksen
kirjan luvusta yksi siitä, kuinka Hän toi järjestystä ja
muotoa sen hetkiseen kaoottiseen maailmaan puheen
voiman kautta, paljastaen meille sen mitä me voimme
tehdä ja mitä meidän myös odotetaan tekevän omilla
sanoillamme.
Sinut on tehty Jumalan kuvaksi ja Jumalan
kaltaiseksi. Joten, jos luulet, että jollakin elämäsi osaalueella on vielä pimeyttä, ala julistamaan Sanaa.
Jumalan Sana on valo ja kun sinä puhut, Jumalan valo
tulee julki ja hävittää täysin pimeyden.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua puheen lahjasta ja
voimasta. Elämäni on kaunista, erinomaista ja
kirkkauden täyteistä. Puhumani sanat ovat terveitä,
koska olen oppinut Hengen opastamana puhumaan
elämää ja viisautta kaiken aikaa. Minä toteutan
sinun kunniakasta tarkoitusta elämälläni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Sananlaskut 13:3; Jaakobin kirje 3:3-5; 1. Pietarin kirje 3:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Kolossalaiskirje 1:24-2:1-5 & Jesaja 46-47
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:30-42 & 1. Kuninkaiden kirja 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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“Sillä minä en häpeä evankeliumia;
sillä se on Jumalan voima, itsekullekin
uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle
ensin, sitten myös kreikkalaiselle.
Sillä siinä Jumalan vanhurskaus
ilmestyy uskosta uskoon…”
(Roomalaiskirje1:1617).

A

vausjakeestamme voimme havaita Jeesuksen
Kristuksen Evankeliumin olevan Jumalan
voima, joka tuo syntiset pois synnistä, elämään
vanhurskauden elämää. Hänen vanhurskautensa tulee
paljastetuksi Evankeliumissa. Joten ihmiselle ei ole
olemassa mitään toista tietä Evankeliumin ulkopuolella,
minkä kautta hän pystyisi oppimaan, vastaanottamaan
tai ymmärtämään Jumalan vanhurskautta.
Joten näin ollen Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi
on vanhurskauden Evankeliumi. Mitä vanhurskaus
sitten on? Se on Jumalan luonto, jonka sinä vastaanotit
Uudestisyntymisessä ja se on yksi Jumalan tärkeimmistä
lahjoista (Roomalaiskirje 5:17). Raamattu kertoo meille
vielä tämän lisäksi sen, että Evankeliumin kautta elämä
ja katoamattomuus on tuotu valoon (2. Timoteus
1:10). Minkälaiseen elämään tässä kohtaa viitataan?
Iankaikkiseen elämään, Jumala-elämään.
1. Johanneksen kirje 5:11-12 sanoo, “...ja tämä
finnish

elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on
elämä….” Tämä ylivertainen elämä, joka pitää sisällään
vanhurskauden lahjan, on tullut Evankeliumin kautta
sinulle välitetyksi Kristuksessa. Raamatun kirjoitusten
mukaan, sinä olet siirtynyt kuolemasta elämään,
kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen, ikääntymisestä
iättömyyteen. Miten syvällistä tämä onkaan!
Iankaikkinen elämä on elämää ilman ikääntymistä.
Ikääntyminen saa kehon vanhenemaan, heikkenemään
ja kuolemaan. Mutta iankaikkisen elämän ansiosta
sinun voimasi tulee päivittäin uudistetuksi. Sinä kasvat,
mutta et ikäänny. Tämä on yksi osa siitä kirkkauden
täyteisestä vaikutuksesta ja siunauksesta, jonka
Kristuksen elämä saa sinussa aikaan. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen Jumalan vanhurskaus Kristuksessa
Jeesuksessa ja minussa on Jumalan elämä.
Henkeni, sieluni ja kehoni ovat kaikki tulleet
tämän Jumala-elämän täyteyden ja vanhurskauden
voiman vaikutuksen elävöittämiksi, jonka olen
saanut vastaanottaa Evankeliumin kautta. Minä
vaellan Kristuksessa olevan jumalallisen perintöni
todellisuudessa, ollen tietoisena Hänen armostaan
ja ihmeellisestä läsnäolostaan elämässäni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 Johannes 5:11-12; Roomalaiskirje 1:16-17; Johannes 3:36

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Kolossalaiskirje 2:6-23 & Jesaja 48-49
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:43-54 & 1. Kuninkaiden kirja 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MEISSÄ ON KRISTUKSEN TÄYTEYS
Ja te olette täytetyt hänessä, joka
on kaiken hallituksen ja vallan pää
(Kolossalaiskirje 2:10).

K

un sinä vastaanotit Pyhän Hengen, sinä
vastaanotit Jumalan kaiken täyteyden. Ei
ole olemassa jotain sellaista osaa Jumalasta, jonka
olisi tarkoitus olla sinussa, mutta joka ei olisi jo tällä
hetkellä sinussa.” Tämä on niin ihmeellistä! Mutta ei
ihmekään, että sinä olet voittamaton.
Sinä et ole enää vain ihminen. Sinun ihmisyytesi
on tullut Jumalan elämän ja luonnon syrjäyttämäksi.
Meillä on näinä päivinä jotain, mitä Vanhan
Testamentin profeetoilla ja papeilla ei ollut: kapasiteetti
pitää sisällämme kaikkea Hengen täyteyttä. Sinä olet
Jumalan elävä asuinsija, kun sinä liikut, se on Jumalan
Henki, joka sinua liikuttaa. Sinun käsistäsi on tullut
Hänen kätensä ja sinun sormistasi on tullut Hänen
sormensa. Sinä olet upotettuna Häneen ja Hän on
upotettuna sinuun. Hän näkee sinun silmilläsi, puhuu
sinun suullasi ja liikkuu sinun kehollasi. Hän muuttaa
elämiä sinun kauttasi! Halleluja!
Raamattu sanoo Johanneksen Evankeliumissa
1:16, “...hänen täyteydestään me kaikki olemme
saaneet, ja armoa armon päälle.” Me olemme
vastaanottaneet kaiken sen jumaluuden täyteyden,
mikä on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä ei ole
pelkästään määrässä, vaan myös laadussa ja niissä
monenlaisissa mahdollisuuksissa, jotka ovat Hänessä
saatavillamme. Kaikki Hänen voima, kirkkaus, valta,
vahvuus ja viisaus; kaikki mitä Hän edustaa—kaikki
finnish

mitä Hänessä on—me olemme vastaanottaneet sen!
Kuvittelepa millaista sinun elämäsi olisi, jos
alkaisit elää joka päivä sellaisessa tietoisuudessa, että
sinä olet todellakin aivan pullollaan Jumalaa, täynnä
Häntä! Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa
5:26: “Sillä niin kuin Isällä on elämä itsessänsä, niin
hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös
hänellä on elämä itsessänsä.”
Jeesus ei tarvinnut enempää elämää Jumalalta,
Hänellä oli tämä elämä itsessään. Mutta muista vielä
avausjakeemme, siinä sanotaan, “Te olette täytetyt
Hänessä,” ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä
Hänellä on, me olemme vastaanottaneet sen.
Sinä olet vastaanottanut Hänen kyvykkyyden,
viisauden, tiedon ja kirkkauden, sekä sinusta on myös
tehty osanottaja Jumalan-kaltaisuuteen. Ei ihme, että
Johannes kirjoittaa 1. Johanneksen kirjeessä 4:17,
“Sillä sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme
tässä maailmassa….”

RUKOUS

Siunattu Isä, miten ihanaa onkaan olla täytettynä
kaikella sinun täyteydelläsi ja vastaanottaa sinun
kyvykkyyttä, viisautta, armoa, voimaa ja vahvuutta!
On todella suuri kunnia saada olla kaiken tämän
jumalallisuuden kantajana ja eteenpäin jakelijana.
Minä teen vaikutusta omaan maailmaani sinun
vanhurskautesi voimalla ja herruudella, jota kannan
mukanani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:19; Kolossalaiskirje 2:9-10;
1. Korinttolaiskirje 3:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Kolossalaiskirje 3:1-4:1 & Jesaja 50-51
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:1-9 & 1. Kuninkaiden kirja 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KOLME TÄRKEÄÄ MENESTYKSEEN
VAIKUTTAVAA TEKIJÄÄ
perjantai

Viisaudella talo rakennetaan ja
ymmärryksellä valetaan sen perustus.
Tiedon kautta sen huoneet tulevat täytetyiksi
kaikenlaisilla kallisarvoisilla ja ihanilla
rikkauksilla. (Sananlaskut 24:3-4 KJV).

M

eidän avausjakeemme korostaa kolmea
olennaista asiaa menestyksekkään elämän
rakentamisen suhteen: viisautta, ymmärrystä ja tietoa.
Siinä sanotaan, että viisaudella “talo” rakennetaan.
Taloa voidaan verrata sinun elämään, liiketoimiin,
uraan, perheeseen tai mihin tahansa muuhunkin.
Ja sitten se jatkuu eteenpäin kertoen, että kun talo
on rakennettu, ymmärrys on sen perustana ja että
tiedon kautta sinä tuot rikkauksia sinne. Viisaus on
näkökykyä tietoon, näkökykyä salaisuuksiin ja elämän
mysteereihin. Raamattu sanoo Sananlaskuissa 4:7
(KJV), että viisaus on tärkein asia, tarvitsemasi pääoma
kaiken sen saavuttamiseen, mitä tahdot elämässäsi
saavuttaa: “Viisaus on tärkein asia; joten hanki siksi
viisautta: kaikella hankkimisellasi hanki ymmärrystä.”
Huomaa, että tässä ei pysähdytä siihen, että sinä
jäisit nauttimaan viisaudesta, vaan se jatkuu vielä
pidemmälle sanoen, “Viisauden lisäksi hanki vielä
ymmärrystä.” Hengellinen ymmärrys on aivan yhtä
tärkeää kuin viisaus, jotta voit rakentaa menestyksekästä
elämää.
Sinulla saattaa olla viisautta jonkin aloittamiseen,
mutta sinä tarvitset ymmärrystä sen toteuttamiseen
finnish

ja sitten vielä tietoa siihen, miten saat sen kasvamaan
jatkuvasti kirkkaudesta kirkkauteen.
Kolossalaiskirjeessä 1:9 Henki rukoili apostoli
Paavalin kautta, että me tulisimme täyteen Jumalan
tahdon tuntemista kaikessa viisaudessa ja hengellisessä
ymmärtämisessä. Jumalan tahdon tunteminen tarkoittaa
tässä kohtaa täsmällisen tai täydellisen Jumalan tahdon
tuntemista. Tämänkaltaisen tietämyksen kautta sinä
teet elämästäsi kirkkauden täyteistä: sinun elämäsi
(talo) tulee täyttymään kaikenlaisilla kallisarvoisilla ja
ihanilla rikkauksilla.
Viisaus, ymmärrys ja tieto kulkevat kaikki käsi
kädessä. Sinä tarvitset nämä kaikki kolme ollaksesi
tehokas ja elääksesi täysin poikkeuksellista elämää
kaikessa siinä menestyksessä, hallintavallassa, voitossa
ja erinomaisuudessa, jonka Jumala on määrännyt sinun
osallesi.

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että
olet antanut minulle viisauden, ymmärryksen ja
tiedon Hengen. Minä olen juuri nyt täytettynä
sinun tahtosi tuntemisella kaikessa viisaudessa ja
hengellisessä ymmärryksessä, jotta voin toimia
kaikessa erinomaisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Kolossalaiskirje 1:9-10; Sananlaskut 8:1-14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Kolossalaiskirje 4:2-18 & Jesaja 52-53
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:10-18 & 1. Kuninkaiden kirja 17-18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINUN USKOSI ON SE VOITTO
“...ja tämä on se voitto, joka on
maailman voittanut, meidän uskomme”
(1.Johanneksen kirje 5:4).
lämässä tulee vastaan vastoinkäymisiä. Jeesus
E
sanoi Johanneksen evankeliumissa 16:33,
“Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella

mielellä: minä olen voittanut maailman.” Joten
näin ollen sillä ei ole mitään väliä minkälainen
tilanne on kyseessä, ota hyöty irti Jumalan täysin
poikkeuksellisesta voimasta, selättämällä kaikki nämä
elämän vastoinkäymiset Joten näin ollen sillä ei ole
mitään väliä minkälainen tilanne on kyseessä. Ota
kaikki hyöty irti Jumalan täysin poikkeuksellisesta
voimasta ja selätä kaikki nämä elämän vastoinkäymiset
omalla uskollasi. Sinun uskosi on se voitto, joka on
maailman voittanut.
Sellainen usko, jota ei ilmaista, ei tule kuitenkaan
voittamaan. Jaakobin kirje 2:17 & 26 tekee meille
selväksi sen, että usko ilman sitä seuraavaa toimintaa
on tehotonta: “Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja,
on itsessään kuollut.” Sinä ilmaiset sinun uskoasi
sanoin ja teoin. Markusuksen evankeliumista 10:4652 löydämme esimerkiksi sokean Bartimeuksen, joka
huusi toistamiseen Jeesuksen puoleen parantumisen
toivossa. Olisit ehkä odottanut Mestarin parantavan
Hänet saman tien, mutta se ei mennyt ihan niin.
Kun Jeesus lopulta kohtasi miehen kasvotusten,
Hän kysyi mieheltä, “Mitä sinä tahdot minun tekevän
sinulle?” Herra kyllä näki miehen olevan sokea,
mutta Hän tarvitsi miestä toimimaan hänen omassa
uskossaan.
Kun opiskelet Jeesuksen palvelutyötä, tulet
huomaamaan sen, miten Hän tahtoi ihmisten aina
finnish

ilmaisevan omaa uskoaan. Joten kun sokea mies sanoi
Hänelle, “Tahdon saada näköni,” Herra jatkoi sitten
vasta siitä eteenpäin ja paransi hänet. Älä itke tai valita
Jumalalle sitä sinun tilannettasi, vaan ala ilmaisemaan
omaa uskoasi!
Jeesus sanoi, jos sinulla olisi uskoa sinapinsiemenen
verran, sinä voit saavuttaa ihan mitä vaan, eikä mikään
olisi sinulle mahdotonta (Matteus 17:20). Ja sinulla
on jo uskoa, sillä Raamattu sanoo Hänen antaneen
jokaiselle uskonmäärän (Roomalaiskirje 12:3). Toimi
Sanassa. Kun sinä rukoilet, riemuitse ja tiedosta se, että
sinä olet vastaanottanut! Tämä on uskoa.
Jumala ei välitä niistä vastoinkäymisistä, joita sinun
tiellesi tulee, koska Hän tietää jo tehneensä sinusta
voittajan. 1. Johanneksen kirje 4:4 sanoo, “Lapsukaiset,
te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä
hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa.” Piristy, voitto on jo sinun. Halleluja!

TUNNUSTUS
Siunattu olkoon Jumala! Kristuksessa minulla on
voitto. Minä olen voittanut maailman ja kaikki
sen talousjärjestelmät. Minä riemuitsen jatkuvassa
voittoparaatissa, kun Kristuksen tunteminen
leviää kauttani kaikkialle ja minun uskoni suuret
saavutukset saavat olla levittämässä Hänen kunniansa
hienostunutta tuoksua ympäriinsä. Ja kun elän kaiken
aikaa Jumalan Sanassa, olen Hänen viisautensa
ohjaamana ja inspiroimana täyttämään Hänen
täydellistä tahtoaan minua varten, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1 Johannes 5:4-5; Markus 11:22-24

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 1-2:1-16 & Jesaja 54-56
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:19-27 & 1. Kuninkaiden kirja 19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KUNNIAN KUTSU
Mutta jotka hän on edeltämäärännyt,
ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on
kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut;
mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän
on myös kirkastanut (Roomalaiskirje8:30).

U

udestisyntyneenä ollessasi, Jumalan kutsu
elämällesi on kunnian kutsu. Raamattu
sanoo, “Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut”
(Matteus 22:14). Sinä olet Herran valittujen joukossa.
Joten älä siis heitä hukkaan Jumalan kutsua elämällesi,
se on ainut vakuutus tulevaisuutesi varalle.
Monet etsivät tänä päivänä kunniaa vääristä
paikoista. Mutta Heprealaiskirje 5:4 (KJV) sanoo, “Eikä
kukaan sitä kunniaa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu
hänet niinkuin Aaroninkin.” Ainoastaan Herra kutsuu
sinut kunniaan. Sillä ei ole väliä minkälaista kunniaa tai
mistä sinä yrität saada sitä itsellesi, se ei tule toimimaan,
koska sinä et voi asettaa itse itseäsi kunniaan.
Todellinen kunnia on Herran palvelemista,
Hänelle elämistä ja sen kunnioittamista, mitä Hän
kunnioittaa. Joten ole siis aina iloinen ja kiitollinen
niistä palvelemisen mahdollisuuksista, joita Hän sinulle
antaa. Älä kohtele niitä kevein mielin, sillä sinun koko
elämässäsi on kyse tästä kutsumuksesta.
Mikäli sinä teet sellaisia asioita, jotka eivät
ole yhdenmukaisessa linjassa sinun kutsumuksesi
finnish

kanssa, lopulta tämä kaikki tulee vain kääntymään
tyhjänpäiväisyydeksi.
Sillä ainut asia millä on Jumalalle väliä, on Hänen
kutsumuksensa sinun elämässäsi ja se miten sinä täytät
sen. Kaikki kunnia mitä sinulla on tai voi koskaan tulla
olemaan, on sidoksissa kutsumukseesi.
Anna huomiosi Jumalan Sanalle ja Hänen
kutsulleen elämässäsi, jotta onnistuisit täyttämään
sen. Tee päätös, että sinä seuraat Henkeä, etkä enää
lihaasi tai maailmaa, etkä myöskään henkilökohtaisia
mielihalujasi. Palvele todella Herraa koko sydämestäsi
ja Hän tulee täyttämään sinun elämäsi Hänen
kauneudella, armolla, kirkkaudella ja kunnialla.
Halleluja!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että
olet kutsunut minut sinun pyhällä kutsumuksellasi.
Antaessani itseni Sanan opiskeluun ja rukoukseen,
tulen valaistuneemmaksi sen suhteen, miten voin
täyttää jumalallisen päämääräni ilman mitään
moitteita. Yksikään askeleeni ei lipsu, koska sinun
Sanasi ohjaa minua. Kuulen äänesi opastuksen, joka
ohjaa minua sinun täydelliseen tahtoosi, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. kirje Timoteukselles 2:20-21; Heprealaiskirje 3:1-2; 1.
Pietarin kirje 2:9 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 2:17-3:1-13 & Jesaja 57-58
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:28-32 & 1. Kuninkaiden kirja 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALAN TARPEIDEN TÄYTTÖ
JÄRJESTELMÄ

Minä nostan silmäni vuoria kohti—
mistä tulee minun apuni? Apuni tulee
Herralta, taivaan ja maan Tekijältä
(Psalmiti121:12NIV).
un on kyse sinun raha-asioistasi, sinun täytyy
K
nähdä Herra sinun lähteenäsi, muutoin sinä
tulet kamppailemaan raha-asioissasi. Sinun täytyy

ymmärtää se, että ollessasi Jumalan perillisenä
ja Kristuksen kanssaperillisenä, sinut on kytketty
loppumattomaan tarpeiden täyttöön, joten älä koskaan
ajattele tai puhu puutetta.
Ole tarpeiden täyttö tietoinen, mutta ei kuitenkaan
ihmisten suhteen, kuten työnantajasi tai yhteiskunnan,
vaan Jumalan suhteen. Hänen tarpeiden täyttö
järjestelmä on loppumaton. Mutta jos sinä keskityt
ihmisiin tai palkkaasi, niin nämä ovat sellaisia
järjestelmiä, jotka tulevat varmasti pettämään.
Monet ovat vajonneet epätoivoisiin tilanteisiin,
koska heidän “lähde” petti heidät ja tarpeiden täyttö
loppui, mutta tämä ei mene näin Jumalan tarpeiden
täyttö järjestelmässä. Ajattelepa Eliaa: Jumala ohjeisti
hänet lähtemään pois Ahabin luota ja piiloutumaan
Keritin purolle ja Jumala käski korppien ruokkia häntä
siellä aamuin ja illoin. Ja hän sai myös päivittäisen
juomavetensä purosta.
Vähän ajan kuluttua puro kuitenkin kuivui, sillä maa
ei ollut saanut sadetta pitkään aikaan (1. Kuningasten
kirja 17:7). Kuvittelepa jos Elian luottamus tai katse
olisi ollut vain purossa ja korpeissa, eikä Herrassa
Itsessään. Hän olisi todennäköisesti siinä tapauksessa
turhautunut, kun puro kuivui.
Tässä kohtaa Jumala oli kuitenkin varannut Sarpatin
finnish

leskivaimon pitämään hänestä huolta (1. Kuninkaiden
kirja 17:12). Tämän pitäisi kertoa sinulle jotain: Ota
silmäsi pois ihmisistä, sinun työstäsi tai liiketoimistasi,
sillä ne ovat ainoastaan kanavia. Jumala on sinun
lähteesi, keskity Häneen, koska Hänen varassaan on
se valinta, mitä kanavaa milloinkin käytetään.
Jos esimerkiksi sinun kaapeli tai satelliitti TV
palveluntarjoaja päättää katkaista sinut pois verkostaan,
sillä ei ole enää mitään väliä, mitä sinä tahdot katsella,
se ei tule toimimaan. Mutta jos kerran Jumala on
sinun “palveluntarjoaja,” keskity Häneen, äläkä
niihin kanaviin. Hän tulee järjestämään kaiken sinun
parhaaksesi ja pitämään huolen siitä, että sinä tulet
kulkemaan jatkuvasti yltäkylläisyydessä.
Käytä Sanaa sinun raha-asioihisi. Daavid sanoi,
“Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu”
(Psalmiti 23:1). Sinulla on rajoittamaton pääsy Jumalan
loppumattomiin rikkauksiin. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua, sillä sinä täytät jokaisen
tarpeeni avokätisesti sinun kirkkautesi rikkauden
mukaisesti Kristuksessa Jeesuksessa. Sinä olet
minun lähteeni. Minun vaurauteni ja kunniani
tulevat yksin sinulta. Sinun jumalallinen voimasi
on antanut minulle kaiken mitä tarvitsen elämään
ja jumalisuuteen. Olen kytkettynä tarpeiden täytön
ehtymättömään järjestelmään, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 8:6; 2. Korinttolaiskirje 9:8-11;
Psalmit 121:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 4:1-18 & Jesaja 59-60
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:33-47 & 1. Kuninkaiden kirja 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KUTSUMUKSESI TÄYTTÄMINEN
Ja sanokaa Arkippukselle: “Ota
vaari virasta, jonka olet saanut
Herrassa, että sen täysin toimitat”
(Kolossalaiskirje4.17).

J

okainen kristitty on Jumalan kutsuma ja jokaiselle
on oma jumalallinen päämäärä täytettäväksi.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidät kaikki
olisi kutsuttu viiteen palvelutyön virkaan olemaan
apostolina, profeettana, evankelistana, pastorina
tai opettajana, mutta jokainen meistä on kutsuttu
täyttämään oman palvelutyönsä Evankeliumin työssä.
Jeesus sanoi Markusuksen evankeliumissa
16:15, “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille.” Sinun ykseytesi
Kristuksen kanssa ja sinun partneruutesi Hänen
kanssaan Evankeliumin työssä on kaikkein suurenmoisin
asia mitä täällä maan päällä on. Se on jotain paljon
suurempaa kuin mitä rahalla voidaan hankkia.
Sen tähden on tärkeää, että sinä tunnet Hänet
todella ja palvelet Häntä hengestäsi käsin. Sinun
elämäsi tavoitteena pitäisi olla Hänen miellyttäminen ja
Hänen jumalallisen päämääränsä täyttäminen omassa
elämässäsi. Tästä samasta luimme Mooseksen kohdalla,
Raamattu kertoo hänen katsoneen “...Kristuksen pilkan
suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä
hän käänsi katseensa palkintoa kohti” (Heprealaiskirje
finnish

11:24-26).
Mooses ei elänyt Jeesuksen päivinä, mutta hänellä
oli ilmestystä hänen jumalallisesta kutsumuksestaan.
Hänen kautta Jumala vapautti (pelasti) israelilaiset
Egyptistä.
Herra luottaa sinuun ja Hän on uskonut Hänen
kallisarvoisen Evankeliuminsa sinun vastuullesi. Hän on
kutsunut sinut sovituksen virkaan. 2. Korinttolaiskirje
5:18-19 sanoo, “...ja antanut meille sovituksen viran.
Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä
kanssa eikä Luukasnut heille heidän rikkomuksiaan, ja
hän uskoi meille sovituksen sanan.”
Arvosta Hänen antamaa kutsua voittaa sieluja ja
elä Hänelle välittämättä mistään olosuhteista, arvosta
tätä kutsua enemmän kuin tämän maailman rikkauksia
ja täytä oma kutsusi!

TUNNUSTUS
Minä elän Evankeliumia varten. Sydämessäni on
palava intohimo tavoittaa ja voittaa jatkuvasti lisää
sieluja Jumalan Kuningaskuntaan. Sydämeni palo
Evankeliumin puolesta ja Jumalan Kuningaskunnan
laajenemisen puolesta kuluttaa minua ja Jumala
Hengen voiman kautta, minä tulen täyttämään tämän
kutsuni kunniallisesti ja muuttamaan ihmisten elämiä
Evankeliumin voimalla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 15:58; Heprealaiskirje 11:24-26

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 5:1-28 & Jesaja 61-63
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:1-14 & 1. Kuninkaiden kirja 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Ihmisen viisaus antaa hänelle
kärsivällisyyttä, on hänelle kunniaksi olla
loukkaantumatta (Sananlaskut 19:11).

M

e kohtaamme päivittäin tilanteita, joissa
on mahdollisuus tulla loukkaantuneeksi.
Raamatun mukaan loukkauksia kyllä tulee. Ihmiset
tulevat tekemään asioita, jotka saattavat satuttaa tai
loukata sinua, mutta se on täysin sinusta itsestäsi kiinni
päätätkö loukkaantua vaiko et.
Markusuksen evankeliumissa 7, syyrofoinikialainen
nainen, jonka nuoressa tyttäressä oli saastainen
henki, olisi voinut tulla loukkaantuneeksi Jeesuksen
vastauksesta. Hän oli pyytänyt Mestarilta apua ja
heidän käymässä keskustelussa Jeesus sanoi hänelle,
“Nainen, ei ole oikein ottaa leipää lapsilta ja heittää
sitä koirille” (Markusus 7:27).
Nainen olisi voinut sanoa, “Miten hän voi kutsua
minua koiraksi, kun olen tässä pyytämässä häneltä
apua? Näinkö hän kohtelee ihmisiä?” Mutta ei, hän
oli paljon fiksumpi. Hän osoitti huomattavaa nöyryyttä
vastatessaan, “Niin, Herra: mutta syöväthän koiratkin
pöydän alla lasten leivänmuruja” (Markusus 7:28 KJV).
Tämän seurauksena hän sai sen ihmeensä!
Miksi hän ei loukkaantunut tästä Mestarin
lausunnosta? Hänellä oli todellinen ylistäjän sydän!
Kun olet todellinen ylistäjä, sinä et välitä siitä, millä
nimillä joku kutsuu sinua, mitä joku sanoo sinulle tai
finnish

mitä joku puhuu sinusta. Sinä et välitä siitä, miten toiset
kohtelevat sinua. Kaikki millä on sinulle väliä, on sinun
rakkautesi Herraa kohtaan ja se, että haluat miellyttää
ainoastaan Häntä.
Muista aina se, että on sinun omaksi eduksesi
olla loukkaantumatta. Älä sano, “En voi kestää tätä
solvaamista mistään hinnasta!” Sinut on puettu
kunniaan ja kuningaskunnan arvokkuuteen, eikä
kukaan tai mikään voi viedä sinun kunniaasi.
Apostoli Paavali ymmärsi tämän, kun hän sanoi,
“Kristuksen tähden olen tottunut heikkouteen,
loukkauksiin, vaikeuksiin, vainoihin ja vastoinkäymisiin…”
(2. Korinttolaiskirje 12:10 ESV). Kunnia Jumalalle!

RUKOUS
Rakastava taivaallinen Isä, kiitos sinun Sanassasi
olevasta opastuksesta. Minä alistan itseni täysin
sinun Sanasi alaisuuteen, jotta voin kulkea aina
sinun vanhurskaudessasi, tuoden kaikkialla esiin
sinun jumalallista hyvyyttäsi. Sinä olet pukenut minut
kunniaan ja kuningaskunnan arvokkuuteen. Minun
sydämeni on täynnä rakkautta ja nöyryyttä. Sinun
luonteesi ja persoonasi ilmenevät jatkuvasti minussa
ja minun kauttani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 6:7; Sananlaskut 12:16;
1. Pietarin kirje 5:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Tessalonikalaiskirje 1:1-12 & Jesaja 64-66
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:15-21 & 2. Kuninkaiden kirja 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

torstai

17

VÄLTTELE VÄÄRÄNLAISTA SEURAA
Mutta minä kehoitan teitä, veljet,
pitämään silmällä niitä, jotka saavat
aikaan erimielisyyttä ja pahennusta
vastoin sitä oppia, jonka te olette
saaneet; vetäytykää pois heistä
(Roomalaiskirje16:17).

O

n niin tärkeää, että sinä välttelet vääränlaista
seuraa kristittynä. Pysy loitolla ihmisistä, jotka
yrittävät saastuttaa sinun henkeäsi negatiivisuudella,
sillä se on myrkkyä sinun hengellesi. Raamattu
sanoo, “...huono seura hyvät tavat turmelee” (1.
Korinttolaiskirje 15:33).
Monesti ympärilläsi oleva seura määrittelee sen,
tuletko sinä olemaan tuottelias vaiko et. Sinun täytyy
tietoisesti laittaa pois kaikki ne asiat ja ihmiset, jotka
aiheuttavat sinulle häiriöitä, jotta onnistut saamaan
elämässäsi paljon aikaan.
Jos esimerkiksi vietät aikaa nurisijoiden ja valittajien
keskuudessa, sinä tulet olemaan siellä missä he ovat.
Joten “älä istuskele siellä, missä he istuskelevat,” vaan
ole erilainen. Ole positiivinen ja elämästä innostunut.
On olemassa erilaisia teitä siihen, miten Saatana
voi tulla ihmisten elämiin sotkemaan asioita. Hän voi
tulla häiriöiden, vääränlaisten vaikutteiden tai väärän
seuran kautta. Näin ollen on tärkeää, että sinä suojelet
henkesi turmelevilta vaikutteilta.
finnish

Välttele ihmisiä, jotka levittävät juoruja ja huonoja
uutisia, sekä sellaisia ihmisiä, jotka näkevät kaikessa vain
negatiivisen puolen. Kun eristät itsesi häiriötekijöistä,
sinä olet paremmin keskittyneenä ja sinun yhteytesi
Pyhän Hengen kanssa tulee entistä rikkaammaksi.
Se on niin kuin “kullan puhdistusta,” sulatusprosessin
jälkeen, kaikki jäljelle jääneet epäpuhtaudet poistetaan,
niin että jäljelle jää nyt enää ainoastaan puhtaan kullan
kauneus.
Kun sinä tunnistat ja eliminoit häiriötekijöiden
lähteet elämässäsi, elämääsi tulee paljon enemmän
inspiraatiota, kuin mitä siinä aikaisemmin oli. Sinusta
tulee kehityksen ja menestyksen lähde toisille. Halleluja!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, kiitos sinulle siitä korjauksesta
ja opastuksesta, jonka saan vastaanottaa Sanasi
kautta. Sinun Henkesi avustuksella kykenen
tunnistamaan vääränlaisia asioita, jotka saattavat
vaikuttaa kasvuuni Hengen asioissa. Kiitos siitä, että
olet antanut minulle rohkeuden ja luottamuksen
näiden asioiden eliminoimiseen, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 5:11; 1. Korinttolaiskirje 15:33-34;
Sananlaskut 14:7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Tessalonikalaiskirje 2:1-17 & Jeremia 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:22-29 & 2. Kuninkaiden kirja 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN VASTAA USKOON
Ja tämä on se uskallus, joka meillä on
häneen, että jos me jotakin anomme
hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee
meitä (1. Johanneksen kirje 5:14).

M

eidän avausjakeemme ei viittaa siihen onko
sinun pyyntösi yhdenmukaisessa linjassa
Isän tahdon mukaisesti, vaiko ei. Sen sijaan, siinä
puhutaan kuulemisesta Isän edessä. Jos sinä rukoilet
Jumalan tahdon mukaisesti—mitä tulee Hänen tahtonsa
pyytämisen suhteen rukouksessa—silloin sinä tulet
kuulluksi.
Jumalalla on Hänen oma tapansa—rakenne ja
suunnitelma—rukoukselle. Hänen tahtonsa rukoukseen
on se, että sinä rukoilet Jeesuksen Nimessä, koska
muutoin sinä et tule kuulluksi, vaikka itkisit yötä päivää.
Muistellaanpa Matteuksen evankeliumin luvusta
9 niitä kahta sokeaa miestä, jotka seurasivat Jeesusta
huutaen, “Daavidin Poika armahda meitä” (Matteus
9:27). Jeesus ei sanonut heille mitään. He jatkoivat
itkemistä ja huutamista Häntä seuraten, mutta siltikään
Hän ei vastannut heille mitään. Lopulta Hän kysyi
heiltä, “Uskotteko, että minä voin sen tehdä?” Ja he
vastasivat, “Kyllä Herra, me uskomme” (Matteus 9:28).
Raamattu sanoo, “Silloin hän kosketti heidän
silmiänsä ja sanoi: Tapahtukoon teille uskonne
mukaan” (Matteus 9:28), ja Hän käveli pois. Voisi
helposti ajatella, että heidän periksiantamattoman
itkemisen seurauksena Mestari olisi velvoitettuna
toimimaan välittömästi, mutta ei, Hän tulee liikutetuksi
ainoastaan sinun uskosi kautta, ei sinun kyyneleittesi.
finnish

Eräässä toisessa tapauksessa nainen itki Hänen
peräänsä, kunnes opetuslapset saivat siitä tarpeekseen
ja sanoivat Hänelle, “Mestari, lähetä hänet menemään,
sillä hän huutaa meidän jälkeemme” (Matteus 15:23).
Jeesus jätti hänet huomiotta, kunnes hän lopetti
itkemisen ja aloitti ylistyksen (Matteus 15:25). Kyse ei
ole siitä, miten paljon sinä itket, vaan sinun täytyy alkaa
toimimaan Sanassa.
Sinä voit itkeä ylistyksessä ja Hengen yhteydessä,
kun suuntaat tunteesi Jumalaa kohti ja tämä on hyvä
asia. Mutta se, että itket kivun, sairauden tai töissäsi
ilmenneiden vaikeuksien seurauksena ja toivot,
että Jumala sitten vastaisi sinulle jotenkin, ei tule
muuttamaan yhtään mitään.
Hänen Sanansa tunteminen on se mitä sinä
tarvitset, sillä Hänen tahtonsa tulee paljastetuksi
Hänen Sanassaan. Mitä enemmän sinä puhut kielillä ja
opiskelet Sanaa, sitä enemmän Hänen tahtonsa tulee
sinulle paljastetuksi. Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä etuoikeudesta
ja mahdollisuudesta rukoilla. Sinun tahtosi tulee
paljastetuksi minun henkeeni sinun Sanasi kautta
ja minä luotan sinun rakkauteesi ja sinun voimaasi,
jotka tekevät jatkuvasti työtään minun elämässäni,
Jeesuksen Niemssä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietarin kirje 3:12; Roomalaiskirje 8:26-27; Luukas 12:32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Tessalonikalaiskirje 3:1-18 & Jeremia 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:30-40 & 2. Kuninkaiden kirja 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TEHOSTA ENKELEIDEN PALVELUTYÖTÄ
ELÄMÄSSÄSI
lauantai

Mutta minä sanon: niin kauan kuin
perillinen on alaikäinen, ei hän missään
kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin
kaiken herra; vaan hän on holhoojain ja
huoneenhaltijain alainen isän määräämään
aikaan asti. (Galatalaiskirje 4:1-2).

M

onesti kun ihmiset Luukasvat alleviivatun osan
ylempänä olevasta jakeesta, he ajattelevat
sen viittaavan ainoastaan ihmisjohtajiin. Mutta ei, siihen
sisältyy myös enkelit.
Enkelit suojelevat ja vartioivat sinua varmistaen
sinun hyvinvointisi ja ne myös raportoivat asioita
taivaalliselle Isälle. Kuitenkin, jos kristitty elää lihassa
ja vastoin Jumalan Sanaa, silloin enkeleillä on oikeus
käyttää korjauksen keppiä.
Luukkaan evankeliumissa Raamattu kertoo meille
Arkkienkeli Gabrielin vierailusta Johannes Kastajan isän
Sakariaksen luona. Enkeli kertoi Sakariakselle, että hän
tulisi saamaan pojan, mutta Sakarias epäili sanoen,
“Kuinka minä tämän käsittäisin? Sillä minä olen vanha,
ja minun vaimoni on iälliseksi tullut” (Luukas 1:18).
Tämä vastaus provosoi enkeliä ja hän löi Sakariasta,
niin että hänestä tuli mykkä aina lapsen syntymään
asti. Enkeli kuritti Sakariasta siitä syystä, että hän oli
uskaltanut epäillä hänen tuomaa sanomaa. Enkelit ovat
tekemässä palvelutyötään meitä varten. Ne hoitavat
asioita meidän puolestamme, mutta niillä on myös
auktoriteetti tehdä tietynlaisia toimenpiteitä.
Tämän vuoksi sinun tulee olla kristittynä huolellinen
finnish

sinun elämässäsi. Kieltäydy olemasta töykeä, ylpeä tai
ylimielinen. Älä väheksy hengellisiä auktoriteetteja
tai ohjeita, sillä enkelit paheksuvat tällaisia asioita.
Raamattu kertoo meille nimenomaan, että meidän
tulee kunnioittaa auktoriteetteja enkelien takia.
Monet kohtaavat tietynlaisia haasteita heidän
elämissään, joille ei vaan meinaa millään tulla loppua.
Tämä johtuu siitä, että he vaeltavat Jumalan Sanan
vastaisesti. He eivät tule saamaan ratkaisua aikaiseksi,
ennen kuin tai elleivät he tee muutosta tässä asiassa.
Vaella Jumalan viisaudessa siten, että toimit Jumalan
Sanan pohjalta. Arvosta ja kunnioita syvästi niitä, jotka
Herra on asettanut sinun yläpuolellesi opettamaan ja
kasvattamaan sinua hengellisesti. Ole nopea toimimaan
hengellisten ohjeiden mukaisesti. Vaella rakkaudessa.
Nämä asiat tulevat vahvistamaan sinua hengellisessä
tehokkuudessasi ja myös tehostamaan enkeleiden
palvelutyötä sinun elämässäsi.

RUKOUS
Rakas Isä, sinun Sanasi rakentaa minusta vahvan
ja sinun viisautesi on silminnähtävää minun
päivittäisessä vaelluksessani, samalla kun minä
riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon
Jumala on minut taivaallisella kutsumisella
kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Minä vaellan tosi
vanhurskaudessa ja pyhyydessä ja minun tahtoni on
miellyttää sinua täydellisesti aivan kaikissa asioissa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 1:11-20; Heprealaiskirje 1:7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. kirje Timoteukselles 1:1-20 & Jeremia 5-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:41-51 & 2. Kuninkaiden kirja 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

20
RUOKI SINUN USKOASI, ÄLÄKÄ
PELKOJASI
sunnuntai

…Kirjoitettu on: Ei ihminen elä ainoastaan
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka
Jumalan suusta lähtee (Matteuksen
evankeliumi 4:4).

N

ykyajan maailmassa ihmiset ovat jatkuvasti
tarkempia siitä, mitä he syövät. Jotkut syövät
oikeanlaista ruokaa pysyäkseen terveinä ja toiset
taas ovat jopa vaarantaneet terveytensä syömällä
vääränlaista ruokaa. Aivan sama asia on kyseessä myös
hengellisessä mielessä. Kristittynä sinun tulee ruokkia
itseäsi oikeanlaisella informaatiolla. Sinun tulee ruokkia
henkeäsi Jumalan Sanalla. Jotkut kristityt ruokkivat
mieluummin heidän pelkojaan, kuin heidän uskoaan.
Jos annat huomiosi vääränlaiselle tai haitalliselle
informaatiolle, silloin sinä ruokit pelkojasi.
Ihmisen hengen ruokaa on Jumalan Sana.
Jeesus sanoi, “…Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,
vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee”
(Matteus 4:4). Aivan samalla tavalla kuin Jumalan Sana
saa ihmisen hengen tulemaan eläväksi —täyteen uskoa,
toivoa ja rakkautta —niin myös epäterveet sanat saavat
puolestaan myrkytettyä ja tuhottua ihmisen henkeä.
Väärän informaation vastaanottamisen vaikutukset
kristityn elämässä eivät välttämättä ilmene vielä
yhdessä yössä, mutta ajan kuluessa tällainen henkilö
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alkaa heikentyä hengellisesti. Ennen pitkää hän ei ole
enää yhtä innoissaan hengellisistä asioista, niin kuin hän
vielä aikaisemmin oli. Ja näin hänen elämänsä kääntyy
lopulta täysin eri suuntaan Jumalan alkuperäisestä
suunnitelmasta.
Anna huomiosi oikeanlaiselle informaatiolle.
Vahvista ja energisoi henkeäsi menestymään Jumalan
Sanalla. Kaikki elämäsi asiat ovat jo sinun hengessäsi ja
kun sinä ruokit henkeäsi Sanalla, sinä pystyt tuomaan
toteen kaikki ne hyvät asiat, mitä sinä haluat saada
aikaan elämässäsi, sinun omasta sisimmästäsi käsin.
Jeesus sanoi “Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta
esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta
esille pahaa” (Matteus 12:35).

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä mahdollisuudesta
kuulla ja vastaanottaa sinun Sanaasi. Intohimoni
Sanaa kohtaan kasvaa ja minä julistan, että se
tuottaa uskoa, hengellistä ymmärrystä ja iloa minun
hengessäni. Niinpä siis Jumalan viisaus tekee työtään
minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 20:32; 1. Pietarin kirje 2:2; Kolossalaiskirje
3:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. kirje Timoteukselles 2:1-15 & Jeremia 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:52-60 & 2. Kuninkaiden kirja 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PERIAATTEET, IHMISSUHTEET JA
TOIMINTATAVAT
maanantai

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen
ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen
miekka... (Heprealaiskirje 4:12).
hmisen henkeen on olemassa kolme erilaista
I
vaikuttavaa tekijää: periaatteet, ihmissuhteet ja
toimintatavat. Nämä tekijät hallitsevat sinun elämäsi

suunnitelmia, tarkoitustasi ja sinun tavoitteitasi. Se mitä
sinusta tulee elämässäsi, määräytyy näiden kolmen
asian perusteella, tavalla tai toisella.
Tarkastellaan nyt jokaista näistä kolmesta ja
aloitetaan periaatteista. Periaate on moraalinen
sääntö, uskomus tai olettamus, joka kontrolloi,
vaikuttaa ja selittää henkilökohtaista käyttäytymistä
tai yhteiskunnan menettelytapoja. Se selittää miten tai
miksi jokin asia toimii niin kuin se toimii, tai miksi asiat
tapahtuvat niin kuin ne tapahtuvat.
Ihmisillä voi olla heidän omia periaatteitaan, joita
he ovat luoneet itselleen tietoisesti tai tiedostamatta
yksilötasolla. Toisinaan nämä periaatteet saattavat olla
myös peräisin heidän perheistään tai yhteiskunnasta.
Jotkut ihmiset eivät esimerkiksi usko Jumalaan,
koska heillä on tietynlaisia käsityksiä omissa mielissään
ja he ovat omaksuneet periaatteita, jotka nyt johtavat
heitä heidän omissa elämissään. Olivat he sitten tietoisia
tästä tai eivät, nämä periaatteet tulevat määrittämään
heidän päämääränsä.
Toinen vaikuttava tekijä on ihmissuhteet.
On olemassa erilaisia ihmissuhteita: biologisia,
maantieteellisiä, tunneperäisiä, hengellisiä, jne. Se perhe
mistä sinä tulet, ne ihmiset ketkä elävät sinun ympärilläsi
ja sinun jokapäiväinen yhteydenpitosi heidän kanssaan,
vaikuttaa suuresti sinun elämääsi. Tämä pitää sisällään
myös kaikki sinun ystävyyssuhteesi, jotka tekevät sinut
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joko onnelliseksi tai surulliseksi, sekä myös sinun
suhteesi Jumalan tai paholaisen kanssa. Nämä kaikki
asiat ovat jo vaikuttaneet sinuun, tapauksesta riippuen,
joko positiivisesti tai negatiivisesti, olit sinä siitä sitten
itse tietoinen tai et.
Viimeisenä käsittelemme sitten toimintatapoja.
Monet eivät ymmärrä sitä, että heidän omalla
toiminnallaan on seuraamuksia. Sinä saatat tehdä
tänään jotain ja ajatella, “No mä nyt tein sen jo, se
tapahtui jo, mennään nyt vaan elämässä eteenpäin.”
Mutta kyse ei ole vain nykyhetkestä, vaan siitä, että
mikä vaikutus tällä sinun toiminnallasi on saattanut olla
koko sinun omaan loppuelämääsi.
Sovella Jumalan Sanan viisautta kaikkeen tähän.
Anna Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen muovata sinun
periaatteitasi, inspiroida sinun ihmissuhteitasi ja ohjata
kaikkea toimintaasi. Me luimme avausjakeessamme
Jumalan Sanan voimasta ja sen tehokkuudesta.
Sana kykenee poistamaan elämästäsi minkä tahansa
asian, joka ei ole linjassa Jumalan suunnitelman ja
tarkoituksen kanssa sinun elämääsi koskien, olipa sitten
kyseessä periaate, ihmissuhde tai jokin toimintatapa.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS

Kun minä mietiskelen Sanaa, se sulautuu minun
henkeeni ja saa minussa aikaan niitä tuloksia,
mitä sen tuoma sanoma pitää sisällään. Minä olen
jatkuvasti Sanan vaikutuksen ja hallintavallan alla ja
kaiken aikaa Pyhän Hengen viisauden varassa. Tästä
syystä minun henkeni on energisoitunut voittoihin ja
menestykseen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Apostolien teot 20:32; 2. kirje Timoteukselles 3:14-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. kirje Timoteukselles 3:1-16 & Jeremia 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:61-71 & 2. Kuninkaiden kirja 7-8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYSY KESKITTYNEENÄ JA TULESSA
HERRALLE
tiistai

“Mutta mikään näistä asioista ei liikuta
minua, enkä pidä henkeäni itselleni minkään
arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja
sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta
olen saanut: Jumalan armon evankeliumin
todistamisen”(Apostolien teot 20:24 KJV)
llä oleva avausjakeemme on sekä inspiroiva,
Y
että opettavainen. Se näyttää meille sen,
millainen ajattelutapa meillä tulisi olla, kun kohtaamme

vastoinkäymisiä. 2. kirjeessä Timoteukselle 3:12
sanotaan, “Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti
Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.”
Silloin kun sinä olet tehokas Jumalan asioissa, tulet
aivan varmasti kohtaamaan elämässäsi ihmisiä, jotka
kritisoivat sinua ja sanovat halveksivia asioita sinusta.
Sinun tulee kuitenkin pysyä lannistumattomana. Älä
salli heidän kritisoinnin tai pahantahtoisten tekojen
tukahduttaa sinun intoasi Herraa ja Hänen työtään
kohtaan. Pysy keskittyneenä ja tulessa Herralle ja jatka
sen tekemistä, mitä Hän on kutsunut sinut tekemään.
Sinä olet kaupunki vuorella, joka ei voi pysyä
kätkössä (Matteus 5:14). Tämä tarkoittaa sitä, että
sinun tulisi herättää huomiota. Samaan aikaan, kun
on niitä jotka inspiroituvat sinun palavuudestasi ja
sitoutumisestasi Herraa kohtaan, on myös olemassa
niitä, jotka tulevat halveksimaan sinua juuri tästä
samasta syystä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä.
Jatka vain Herran palvelemista, äläkä anna minkään
lannistaa itseäsi.
Toisten ihmisten mielipiteillä ei ole mitään
merkitystä. Sen millä tulisi olla sinulle merkitystä, on
vain Herra ja se, mitä Hänen Sanansa sanoo sinusta.
finnish

Hän ei halua, että sinä olet huolissasi niistä haasteista,
joita saatat kohdata. Ennemminkin Hän sanoo sinulle,
“Pitäkää pelkkänä ilona, veljeni, kun kohtaatte mitä
tahansa koettelemuksia tai kun joudutte moninaisiin
kiusauksiin” (Jaakob 1:2 AMPC).
Niin kuin jo Apostolit alkuseurakunnan aikana,
ota sinäkin ilo irti jokaisesta tilanteesta, jossa sinua
kritisoidaan tai vainotaan sen vuoksi, että olet
sitoutuneena Jeesukseen Kristukseen. Tämä osoittaa
vain sen, että sinä olet tehokas ja etenet merkittävästi
siinä kutsussa, joka Hänellä on sinun elämääsi koskien.
Raamattu kertoo meille, että sen jälkeen, kun
apostoleja oltiin pieksetty ja uhkailtu, he lähtivät
pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut
arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen tähden.
(Apostolien teot 5:40-41).
Vaikka kirjanoppineet, fariseukset ja saddukeukset
kritisoivat Jeesusta, Hän pysyi horjumattomana. Kun
sinä palvelet Herraa ahkerasti, Saatana kyllä nostaa
ongelmia sinua vastaan, mutta toimi kaikessa niin kuin
apostoli Paavali, joka julisti sanoen “Mikään näistä
asioista ei liikuta minua,” ja jatka kulkuasi eteenpäin
kirkkaudesta kirkkauteen. Aamen.

RUKOUS

Siunattu Isä, sinä olet minulle kaikki kaikessa.
Haluan tuntea sinua enemmän ja palvella sinua
koko elämälläni ja tämä on juuri sitä, minkä puoleen
sydämeni sykkii. Joten sillä ei ole mitään väliä, mitä
vastoinkäymisiä tielleni tulee, minä pysyn tyynenä
tietäen sen, että sinussa minulla on aina voitto. Minä
olen enemmän kuin voittaja, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 50:7 TLB; Apostolien teot 20:18-24

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. kirje Timoteukselles 4:1-16 & Jeremia 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:1-10 & 2. Kuninkaiden kirja 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINÄ OLET ERIÄ LAJIA
Älkää antautuko kantamaan
epäyhdenvertaista iestä yhdessä uskottomien
kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella
ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valolla ja
pimeydellä? (2. Korinttolaiskirje 6:14 KJV).
lempänä olevassa jakeessa apostoli Paavali
Y
käytti mielenkiintoista vertausta tehdäkseen
eron meidän ja ei uskovaisten välillä. Hän sanoi, “Älkää

antautuko kantamaan epäyhdenvertaista iestä yhdessä
uskottomien kanssa….”
Kun olet esimerkiksi tilanteessa, jossa kaksi
lehmää on kiinnitetty yhteen vetämään auraa, tälläista
kutsutaan nimellä “yhdenvertainen” ies. Sellaista
tilannetta kuitenkin taas, jossa lehmä ja hevonen
ovat kiinnitettyinä yhteen auraan, kutsutaan nimellä
“epäyhdenvertainen” ies. Toinen näistä todennäköisesti
laahustaa perästä päin ja estää toisen etenemistä.
Tämä on se, mitä Paavali yrittää selittää meille.
Kristittynä sinun vahvimman tukijasi tai kaikista
luotettavimman luottamushenkilösi ei tulisi olla joku,
joka ei ole vielä uudestisyntynyt. Tällainen on vääränlaista
liittoutumista, joka tarkoittaa epäyhdenvertaista iestä.
Raamattu sanoo, “...mitä yhteistä on vanhurskaudella
ja vääryydellä?”
Kristittyä kutsutaan vanhurskaudeksi ja eikristittynä “vääryydeksi.” Tehdäksemme eron vielä
selkeämmäksi, ei-kristittyä kutsutaan siis pimeydeksi
ja kristittyä kutsutaan valoksi.
Jos ajattelet, että tämä ei ole vielä tarpeeksi
vakuuttavaa tai tee tarpeeksi suurta eroa näiden
kahden välillä, lue jae 15. Ei-kristittyä kutsutaan nimellä
“Beliar,” joka kuvaa paholaista, kun taas Seurakuntaa,
johon sinä kuulut, kutsutaan Kristukseksi. Kunnia
finnish

Jumalalle!
Etkö olekin iloinen siitä, että sinä olet
uudestisyntynyt! Sinä olet erilainen kaikkeen muuhun
verrattuna tässä maailmassa. Sinä näet Jumalan silmillä.
Sinä ajattelet Jumalan ajatuksia. Sinä olet siirtynyt
pelkän lihallisen elämän tasolta elämään korkeampaa
elämää. Sinä olet Jumalan ihminen. Sinä kannat Hänen
vanhurskautta, kirkkautta ja armoa. Sinä olet eri lajia,
jumalallista lajia.
Tästä syystä, niin kuin Raamattu sanoo “...
lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä”
(2. Korinttolaiskirje 6:17). Sinut on pyhitetty Hengen
kautta, erotettu Jumalalle Hänen jumalallista käyttöään
varten. Sinä olet pyhä ja tahraton.
Tämän vuoksi me julistamme Evankeliumia ja
rukoilemme ei-kristittyjen puolesta ympäri maailmaa.
Teemme näin siksi, että he voisivat kääntyä ja tulla
siirretyiksi tähän samaan kirkkauden elämään, joka
meillä on Kristuksessa. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet valinnut
minut sinun hyvän tahtosi mukaisesti jo ennen
maailman perustamista olemaan pyhä ja nuhteeton
sinun edessäsi rakkaudessa. Sinä olet tehnyt minusta
tämän maailman valon. Sen tähden minä loistan
aina todella kirkkaasti. Ihmiset eivät tule ainoastaan
vedetyiksi luokseni sinun vanhurskautesi säteilyn
seurauksena, vaan he tulevat myös käännetyiksi
pimeydestä valoon ja Jumalan poikien ihmeelliseen
vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 6:17-18; 1. Pietarin kirje 2:9-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. kirje Timoteukselles 5:1-25 & Jeremia 13-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:11-19 & 2. Kuninkaiden kirja 10
Leave comments on today’s devotional at
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SUURENMOISEN ELÄMÄSI PERUSTUS
torstai

Varas tulee ainoastaan varastamaan ja
tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut,
että heillä olisi elämä ja että he nauttisivat
elämästä ja että se olisi yltäkylläistä (aivan
täytenä, kunnes se vuotaa yli)” (Johanneksen
evankeliumi 10:10 AMP).

K

aikenlaiset kamppailut ja stressaantumiset,
mitä jotkut kristityt käyvät läpi elämissään, ovat
täysin tarpeettomia. Ajatellaanpa avausjaettamme vielä
uudestaan. Jeesus sanoi, että Hän tuli sen vuoksi, että
sinulla olisi elämä ja että sinä voisit nauttia elämästä.
Miten lohdullista tämä onkaan!
Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla joka
päivä upea päivä, riippumatta siitä tekemästäsi työstä
tai siitä tilanteestasi. Tämä on valinta mikä sinun
täytyy itse tehdä. Tämän lisäksi sinulla tulee olla syvä
ja henkilökohtainen sydämen palo Jumalan Sanan
tuntemisen ja ymmärtämisen puoleen.
Sinulla ei tule olemaan suurenmoista elämää
sanomalla vain “Okei olen päättäny nyt, että minä
tulen elämään hyvää elämää,” ei. Tässä ei ole kyse
positiivisesta ajattelusta. Kyse on Jumalan Sanasta ja
sinun vastauksestasi siihen, ja siitä miten sinä käytät
sitä elämän yksinkertaisissa asioissa. Sanan tulee olla
sinun elämäsi perustana ja pohjana, jonka päälle
rakennat suurenmoisen elämän, koska muutoin se ei
tule tapahtumaan.
Jeesus kertoi vertauksen miehistä, joista toinen
rakensi talonsa hiekalle ja toinen taas kalliolle. Talo,
joka oli rakennettu hiekalle, ei voinut kestää elämän
kovia paineita ja se tuhoutui. Mutta talo, joka oli
finnish

rakennettu kalliolle, ei horjunut elämän kriiseissä
(Matteus 7:24-27).
Elämäsi perustan tulee olla vakaa, joten pidä huoli
siitä, että se on perustettuna Jumalan Sanalle. Sinä et
voi haaveilla urasta lääkärinä, ilman että alat myös
opiskelemaan lääkäriksi lääketieteellisessä koulussa,
sillä muutoin sinusta ei ikinä tulisi lääkäriä. Aivan
samalla tavoin sinun tulee myös opiskella elämän
periaatteita, jotka ovat meille paljastettuina Jumalan
Sanassa, jotta voisit elää menestyksekästä elämää.
Raamattu sanoo, “ja halatkaa niinkuin
vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa,
että te sen kautta kasvaisitte” (1. Pietarin kirje). Kaikki
lähtee liikkeelle siitä, kun sinä alat kasvamaan Sanan
kautta. Näin tehdessäsi sinä alat kasvamaan kohti täysiikäisyyttä”: “Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin
alkeet ja jatkakaamme täysi-ikäisyyteen, ryhtymättä
taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta
kuolleista töistä ja uskosta Jumalaan” (Hebrealaiskirje
6:1 NIV). Halleluja!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua tästä
suurenmoisesta vanhurskauden, terveyden,
vaurauden, hyvinvoinnin ja menestyksen elämästä,
joka minulla on Kristuksessa. Minun elämäni on
rakennettu Sanan kautta ja se on perustettuna
Sanan varaan. Tästä syystä olen ikuisesti voitokas ja
Pyhä Henki antaa minulle etulyönti aseman kaikissa
asioissa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 20:32; 2. kirje Timoteukselles 3:14-17;
Matteus 7:24-27 NIV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. kirje Timoteukselles 6:1-21 & Jeremia 15-16
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:20-31 & 2. Kuninkaiden kirja 11-12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ULKOPUOLISISTA TEKIJÖISTÄ
RIIPPUMATTOMANA

Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä
sanon; sillä minä olen oppinut oloihini
tyytymään (Filippiläiskirje 4:11).

K

reikankielinen käännös sanalle “tyytymään”
avausjakeessamme on “Autarkes,” josta
englanninkielinen sana “Autarchy (itsevaltius)” on
peräisin. Itsevaltius on omavaraisuuteen perustuva
menettelytapa, jossa ollaan taloudellisesti riippumatomia
ulkopuolisista tekijöistä. 2. Korinttolaiskirjeessä 9:8
(AMPC) me näemme sen, että Jumalan tahto on se,
että me vaellamme omavaraisuuden tasolla. Siinä
sanotaan, “Ja Jumala on voimallinen saamaan kaiken
armon (kaikenlaisen suosion ja maalliset siunaukset)
tulemaan teille yltäkylläisesti, niin että te aina ja
kaikissa olosuhteissa ja kaikenlaisissa tarpeissa olisitte
omavaraisia [omistatte tarpeeksi, ettekä tarvitse
apua tai tukea ja olette varustetut yltäkylläisyydellä
kaikenlaisiin hyviin töihin ja hyväntekeväisyyteen
antamiseen].”
Tämä on helppoa hyväksyä, uskoa ja ymmärtää,
kun sinä todella tiedät sen, kuka kristitty on. Kristitty
on se, kenessä Kristus asuu ja kenelle Kristus on kaikki
kaikessa. Kun sinulla on Kristus, sinä olet täydellinen,
sinä olet saapunut perille ja sinä omistat jo kaiken.
Mutta monet eivät ole ymmärtäneet tätä.
Törmäsin tähän jakeeseen jo nuorena poikana
ja päätin mielessäni, että tulisin laittamaan tämän
toimimaan omassa elämässäni. Valitsin alkaa kulkemaan
tässä valossa ja elämäni onkin ollut sen mukaista aina
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siitä lähtien. Päätä tänään omassa mielessäsi, että
sinä tulet elämään siunauksissa ja yltäkylläisyydessä,
koska se on se elämä, jonka Jumala on sinulle antanut
Kristuksessa.
Älä anna elämän olosuhteiden määrittää sitä, mikä
tulee olemaan sinun oma vastauksesi. Elä Jumalan
Sanan kautta. Ole täysin riippumaton olosuhteista,
niin että mitä tahansa sitten tapahtuukin, sinä pysyt
aina huipulla. Sinusta on tullut rakkauden keidas tähän
vaikeuksissa kamppailevaan maailmaan. Maailmassa
saattaa olla kaaosta, mutta sinä olet rauhallinen. Sinä
vain kehityt jatkuvasti ja menet elämässäsi eteenpäin.
Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että sinä olet
antanut minulle kaiken sen, mitä tarvitsen elämään
ja jumalisuuteen. Minulta ei puutu mitään hyvää,
enkä edes halua mitään, koska koko maailma kuuluu
minulle. Olen vakaa, järkkymätön ja aina innokkaana
tekemään Herran työtä. Sisäinen ihmiseni on
vahvistunut Pyhän Hengen voimasta ja minä voitan
aina ja kaiken aikaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 8:35-39; 1 Johannes 4:4; 1. Korinttolaiskirje
3:21-22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. kirje Timoteukselles 1:1-18 & Jeremia 17-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:32-44 & 2. Kuninkaiden kirja 13-14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOUKSESSA ON KYSE PALJON
ENEMMÄSTÄ
lauantai

Ja tehkää tämä kaikella rukouksella
ja anomisella, rukoillen joka aika
Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien
pyhien puolesta (Efesolaiskirje 6:18).

R

ukouksessa on kyse paljon enemmästä kuin
vain siitä, että sinä pyydät Jumalalta omien
tarpeidesi täyttämistä. Sana “rukous” on yleinen sana,
mutta monet ovat keskittäneet huomionsa ainoastaan
sen yhteen synonyymiin, joka on pyytämistä tai
pyyntöjen tekemistä. Rukous on kuitenkin pääasiallisesti
yhdessäoloa Isän kanssa Hengen kautta.
Rukouksen kautta meillä on etuoikeus ja
mahdollisuus harjoittaa meidän auktoriteettiamme
Kristuksessa. Rukous auttaa meitä vaeltamaan
jumalallisesta läsnäolosta tietoisina ja aktivoimaan
sitä. Rukous auttaa meitä myös varmistamaan Isän
tahdon toteutumista täällä maan päällä. Joten näin
ollen rukoileminen on siis ihmisen hengen toiminnan
harjoittamista.
Monet ihmiset ovat käsittäneet väärin rukouksen
tarkoituksen ja tästä syystä, monet ovat myös
ymmärtäneet väärin Markusuksen evankeliumissa
olevan jakeen 11:24 (KJV), jossa Jeesus sanoi,
“Sentähden minä sanon teille: mitä ikinä te tahdotte,
kun te rukoilette, uskokaa sen saaneenne, niin se
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on teille tuleva” Mestari ei sanonut, “Mitä ikinä te
pyydätte, kun te rukoilette…”, vaan Hän sanoi, “Mitä
ikinä te tahdotte, kun te rukoilette….”
Jeesus opettaa tässä jakeessa uskon, toivon
ja rakkauden voimasta. Isä rakastaa meitä todella
paljon ja Jeesus haluaa, että me luotamme tähän Isän
rakkauteen. Rukouksen aikana me voimme olla täysin
varmoina siitä, että kaikki mitä me haluamme, on jo
annettu meille, vaikka emme edes pyytäisi niitä.
Raamattu sanoo, “...sillä teidän Isänne kyllä tietää,
mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan”
(Matteus 6:8). Hän tuntee sydämesi. Ajattelepa
oikeasti, miksi ihmeessä sinun tulisi pyytää Häneltä
yhtään mitään itsellesi, kun Hän on jo kerta sanonut,
että “kaikki on teidän” (1. Korinttolaiskirje 3:21)? Käytä
aikasi rukouksessa toisten puolesta esirukoilemiseen ja
muihin rukouksen korkeampiin tarkoituksiin.

RUKOUS
Siunattu Isä, sinä olet armollinen ja ystävällinen. Sinun
kirkkautesi täyttää taivaat ja sinun uskollisuutesi
on ikuisesti kestävää. Kiitos sinun iankaikkisesta
rakkaudestasi minua kohtaan ja tästä ihanasta
yhdessäolostani Pyhän Hengen kanssa. Sinun
kirkkautesi on tehnyt elämästäni niin kaunista ja tästä
syystä minä palvon sinua, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 8:26-27; Roomalaiskirje 8:32; Matteus 6:3133

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. kirje Timoteukselles 2:1-26 & Jeremia 19-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:45-53 & 2. Kuninkaiden kirja 15-16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TUNNUSTAMINEN
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Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,
että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi,
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
(Johanneksen evankeliumi 3:16).

K

ysypä joiltakin ihmisiltä, “Mistä tiedät, että
olet pelastunut?” He saattaisivat vastata,
“Minä olen tunnustanut syntini”, mutta tämä ei ole
raamatullinen tapa pelastuksen vastaanottamiseen.
Pelastumisen toimintaperiaatteena ei ole sinun omien
syntiesi tunnustaminen, vaan Jeesuksen Kristuksen
Herruuden tunnustaminen oman elämäsi ylle.
Mikään Raamatun paikka ei sano, että jos sinä
tunnustat kaikki sinun syntisi, sinä pelastut. Kuinka
voisi olla edes mahdollista, että muistaisit kaikki sinun
tekemäsi synnit ja tunnustaisit sitten ne?
Se mitä sinä tarvitset, on uusi luomus ja sellainen
sinusta tulee, kun tunnustat suullasi Jeesuksen
Herruuden ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
herättänyt Hänet kuolleista. Roomalaiskirje 10:9-10
sanoo, “Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen
Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen
uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan.” Tämä on se, mikä siirtää sinut uuteen
elämään Kristuksessa.
Yksi kaikkein merkittävimmistä pelastustarinoista
on Saulus Tarsolaisen tarina Apostolien tekojen
yhdeksännessä luvussa. Ennen kääntymystään Saulus
aiheutti paljon tuhoa kristityille ja vainosi heitä kaikkialla
aina siihen saakka, kunnes hän kohtasi Herran. 1.
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kirjeessään Timoteukselle hän viittasi tähän hänen
aikaisempaan varsin julmaan käytökseensä kristittyjä
kohtaan, joka tapahtui ennen hänen kääntymystään.
Hän kutsui itseään jopa jumalanpikkaajaksi, vainoojaksi
ja väkivallantekijäksi.
Tämä sama apostoli, josta myöhemmin
tuli siis Paavali, antoi meille tämän pelastuksen
toimintaperiaatteen Roomalaiskirjeessä 10:9-10.
Etiopialaista hoviherraa, jonka Filippus johdatti
pelastukseen Apostolien teoissa 8:35-39, ei laitettu
tunnustamaan hänen syntejään, vaan tunnustamaan
hänen uskoaan Jeesukseen Kristukseen. Meidän siis
täytyy auttaa ihmisiä ymmärtämään se, että Jeesuksen
Kristuksen Herruuden tunnustaminen on se Raamatun
mukainen tapa pelastuksen vastaanottamiseen.
Ehkäpä sinä olet nyt Luukasmassa tätä, etkä ole
vielä koskaan uudestisyntynyt. Tämän päivän sana
kirjasen loppupuolelta löytyy pelastusrukous. Rukoile
se ääneen, tarkoittaen sitä koko sydämestäsi.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet antanut
minulle armon vastaanottaa ja uskoa Kristuksen
Evankeliumiin, joka on voima pelastukseen
jokaiselle, joka sen uskoo. Minä olen osallisena ja
osanottajana tässä jumalallisessa elämässä, joka
tarkoittaa sitä, että olen sinun yhteistyökumppaninasi
pelastumattomien sielujen tuomisessa tähän
loistokkaaseen vanhurskauden elämään! Kiitos
tästä suurenmoisesta siunauksesta ja etuoikeudesta,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 1:18; Roomalaiskirje 1:16-17;
Roomalaiskirje 10:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. kirje Timoteukselles 3:1-17 & Jeremia 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:1-11 & 2. Kuninkaiden kirja 17-18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN KIRKKAUTENSA LOISTO
Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä,
että meillä olisi turva tuomiopäivänä;
sillä sellainen kuin hän on, sellaisia
mekin olemme tässä maailmassa (1.
Johanneksenkirje 4:17).

J

eesus Kristus on Isän kirkkauden loisto ja Hänen
olemuksensa tarkka kuva (Heprealaiskirje 1:3).
Ja tämä on juuri se, millaiseksi Hän on tehnyt meidät.
Me olemme Hänen kirkkautensa loisto, koska sellainen
kuin Hän on — Jumalan kirkkaus — sellaisia mekin
olemme tässä maailmassa (1. Johanneksen kirje 4:17).
Jeesus sanoi, “Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle
annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä,
niinkuin me olemme yhtä” (Johannes 17:22). Tämä
on hyvin erikoista. Kunpa sinä vain eläisit joka päivä
tällä tietoisuudella! 2. Korinttolaiskirje 3:18 selittää tätä
hieman lisää. Se kertoo meille, että Jumalan Sana on
peili: “Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin
katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta,
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta
kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.”
Peili heijastelee mitä tahansa sen eteen laitetaan.
Jumalan Sana on peili ja sitä kuvaa, mitä se heijastelee
sinusta, kutsutaan “Jumalan kirkkaudeksi”. Voimme
Luukasa Johanneksen evankeliumista 17:22 siitä,
miten Jumala pitää Hänen peiliään sinun edessäsi, jotta
voisit nähdä sen, että sinä olet osanottajana Hänen
kirkkaudestaan.
Kun Jeesus kulki täällä maan päällä, Hän kulki
loistokkaasti. Hän eli todeksi ja toi esiin Jumalan
kirkkautta. Hän käveli veden päällä, puhui tuulelle
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ja aalloille, avasi kuurot korvat, aukaisi sokeat silmät,
paransi ontuvat jalat, eheytti vammautuneet raajat
ja jopa herätti kuolleita. Meillä on tämä sama kyky
ja me voimme toimia aivan samalla tavalla, koska
tämä sama Pyhä Henki, joka oli Jeesuksen voimana
ja sisimmäisenä olemuksena, elää nyt meissä tänään.
Tämä on siirtänyt sinut pois tavallisten ihmisten
luokasta, koska sinä olet osanottajana Jumalan
kaltaisuuteen. Jumala on valinnut sinut tuomaan
kiitosta Hänen Nimelleen ja tuomaan julki Hänen
kirkkauttaan täällä maan päällä: Mutta te olette valittu
suku, kuninkaallinen papisto, pyhitetty kansa, erityisiä
ihmisiä, jotta voisitte tuoda esiin kiitosta Hänelle, joka
on pimeydestä kutsunut teidät Hänen ihmeelliseen
valoonsa” (1. Pietarin kirje 2:9 KJV).

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua sinun kirkkaudestasi
minun elämässäni. Minä julistan, että elämäni
tuo ilmi sinun viisauttasi ja armoasi, ja että sinun
vanhurskautesi tulee ilmi ja on aivan silminnähtävää
minussa. Sinä olet tehnyt minusta valon tähän
pimeään maailmaan ja minun valoni loistaa kaikkialla.
Minä teen vaikutusta omaan maailmaani sinun
vanhurskaudellasi, viisaudellasi ja rakkaudellasi, nyt
ja aina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietarin kirje 2:9 AMPC; Roomalaiskirje 8:30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. kirje Timoteukselles 4:1-22 & Jeremia 26-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:12-21 & 2. Kuninkaiden kirja 19-20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TUO ILMI RAKKAUTTA, TAPAHTUI
MITÄ TAHANSA
tiistai

Me Jumalamme ja Isämme edessä
muistamme teidän työtänne uskossa
ja vaivannäköänne rakkaudessa
ja kärsivällisyyttänne toivossa
Herraamme Jeesukseen Kristukseen
(1.Tessalonikalaiskirje 1:3).

T

oisten rakastamisessa ei ole kyse siitä, miten
sinä itse voisit siitä hyötyä. Kyse on sinun
rakkaudestasi Jumalaa kohtaan ja siitä, että haluat
täyttää Hänen tahtonsa. Joten jopa silloinkin, kun se
ei tunnu mukavalta, sinun tulee vaeltaa rakkaudessa.
Ja vaikka ne ihmiset ketä sinä rakastat halveksisivatkin
sinua, jatka yhä heidän rakastamista. Sano itsellesi,
“Minä tulen vaeltamaan rakkaudessa, tapahtui mitä
tahansa.”
Efesolaiskirje 5:2 sanoo, “Ja vaeltakaa rakkaudessa,
niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän
edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle suloiseksi
tuoksuksi.” Jotta voit vaeltaa Jumalan kanssa, sinun
tulee rakastaa, niin kuin Hän rakastaa. 1. Johanneksen
kirje 4:7-8 sanoo, “Rakkaani, rakastakaamme toinen
toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka
rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka
ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.”
Rakkaudessa vaeltaminen osoittaa sen, että sinä
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rakastat Herraa. Joten anna elämäsi säteillä jumalallista
rakkautta. Auta ympärilläsi olevia ihmisiä pysymään
vahvoina ja tee heidän elämästään parempaa. Sinut
on kutsuttu olemaan siunauksena omalle maailmallesi.
Etsi siis tänäänkin uusia tilaisuuksia tuoda ilmi Jumalan
rakkautta.

RUKOUS
Kiitos rakas Isä, että olet siunannut minua kaikissa
asioissa ja olet tehnyt minulle mahdolliseksi sen,
että elän jatkuvassa yltäkylläisyydessä. Sinä olet
tehnyt minusta rakkauden ja siunausten kanavan
ympärilläni olevien ihmisten elämiin. Minun elämäni
tuo ilmi sinun rakkauttasi ja vanhurskauttasi,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 5:1-2; Johannes 13:34; 1. Tessalonikalaiskirje
3:12-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Titus 1-2 & Jeremia 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:22-32 & 2. Kuninkaiden kirja 21-22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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YLTÄKYLLÄISYYDEN PERILLISET
Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te
siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä
lupauksen mukaan. (Galatalaiskirje 3:29).

2

. Korinttolaiskirje 8:9 sanoo, “Sillä te tunnette
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne
köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte.”
Mitä tämä tarkoittaa? Ensinnäkin täytyy ymmärtää
se, että Jeesus ei koskaan ollut köyhä hengellisesti.
Joten edeltävä Raamatun paikka viittaa siis fyysiseen,
materiaaliseen ja taloudelliseen siunaukseen. Jeesus
tuli köyhäksi sinun vuoksesi, että sinä voisit periä
yltäkylläisyyden.
Tämä on helppoa ymmärtää, kun alamme tutkimaan
Kristuksen sijaiskuolemaa meidän puolestamme.
Jumala siirsi kaikki meidän syntimme Jeesuksen
päälle Hänen ollessa ristillä ja antoi meille Hänen
vanhurskautensa Hänen ylösnousemuksessa. Aivan
samalla tavalla Jeesus otti myös meidän köyhyytemme
ja teki meistä yltäkylläisyyden perillisiä.
Jumalan kaikki rikkaudet ja resurssit kuuluvat
sinulle, koska Raamattu sanoo, “…jos te olette
Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin
siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” Roomalaiskirje
8:17 sanoo, “Mutta jos olemme lapsia, niin olemme
myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen
kanssaperillisiä….” Luepa vielä se, mitä Herra sanoi
Haggain kirjassa 2:8, “Minun on hopea, ja minun on
kulta, sanoo Herra Sebaot.” Jos kerran maailmassa
oleva hopea ja kulta kuuluvat Hänelle, silloin ne
finnish

kuuluvat myös sinulle. Usko tämä, koska se on totta.
Psalmitissa 50:10-12 Hän sanoi, “Sillä minun
ovat kaikki metsän eläimet, kaikki eläimet tuhansilla
vuorilla. Minun ovat kaikki vuorten linnut ja laaksojen
moninaiset eläimet…sillä minun on koko maanpiiri,
kaikki mitä siinä on.” Ei siis ihmekään, että Hän sanoi
1. Korinttolaiskirjeessä 3:21-23, “…Kaikki on teidän…”
Kuinka kukaan voisi Luukasa tämän ja yhä vaan elää
köyhänä? Sinä omistat koko maailman ja kaiken mitä
siinä on. Anna tämän totuuden valjeta sinulle.
Kieltäydy köyhyydestä ja valitse elää iloista
ja menestyksekästä elämää Kristuksessa. Älä näe
omaa työtäsi tai liiketoimintaasi oman toimeentulosi
lähteenä, vaan ainoastaan keinona päästä siunaamaan
toisia. Sinun menestyksesi on nimittäin jo aivan selvä
tosiasia. Kristuksessa sinut on tuotu sisälle superyltäkylläisyyden elämään. Tunnista tämä ja nauti sinun
omasta perinnöstäsi.

RUKOUS
Rakas Isä, minä tunnistan minun valtavan perintöni
Kristuksessa ja tämän suurenmoisuuden ja
yltäkylläisyyden paikan, johon olet minut tuonut.
Minä vaellan vanhurskaudessa, terveydessä, voitossa
ja menestyksessä, koska se on minun perintöni
Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:11; Kolossalaiskirje 1:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Titus 3:1-15 & Jeremia 31-32
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:33-43 & 2. Kuninkaiden kirja 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME EMME VOI ANTAA HEIDÄN VAAN
OLLA
torstai

Mutta jos meidän evankeliumimme
on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka
kadotukseen joutuvat: Niiltä, jotka eivät
usko, joiden mielen tämän maailman
jumala on sokaissut, niin ettei Kristuksen
kirkkauden evankeliumin valo, joka on
Jumalan kuva, pääsisi loistamaan heille.
(2.Korinttolaiskirje 4:3-4 KJV).

J

oskus, kun ajattelemme joitain ihmisiä, jotka ovat
huonossa elämäntilanteessa, me ajattelemme,
että he varmasti haluaisivat muutosta elämäänsä,
mutta se ei ole aina näin. Jotkut saattavat sanoa
sinulle, “Ole kiltti ja anna minun nyt vaan olla, en
tarvitse Evankeliumia, minulla on kaikki ihan hyvin.”
Mutta me tiedämme, että heillä ei ole kaikki hyvin ja
emme voi antaa heidän vaan olla. Me ymmärrämme
heidän ongelmansa. Se käy selkeästi ilmi meidän
avausjakeestamme: “joiden mielen tämän maailman
jumala on niin sokaissut.”
He saattavat tehdä kaikkensa, jotta saisivat
meidät lopettamaan Evankeliumin sanoman esille
ottamisen, mutta me emme luovuta. Me jatkamme
heidän puolestaan rukoilemista ja käytämme kaikki
mahdolliset keinot, jotta saamme sanoman menemään
heille perille asti.
Hesekielin kirjassa 3:17-18 Herra sanoi, “Ihmislapsi,
minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi.
Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava
finnish

heitä minun puolestani….” Jumala on tehnyt sinusta
maailmassa olevien syntisten vartijan. Joten anna
intohimosi sielujen voittamisen puoleen palaa
sydämessäsi kuin liekehtivä tuli ja kuin hehku luissasi
(Jeremia 20:9).
Älä koskaan käännä selkääsi ympärilläsi oleville
ihmisille, jotka eivät ole vielä pelastuneita. Herra on
luottanut heidän pelastumisen sinulle vastuullesi. Jotkut
saattavat olla vihamielisiä, eivätkä tahdo vastaanottaa
sanomaa, mutta älä silti luovuta.
Monien kohdalla kaikki mitä enää tarvitaan, on
vain pieni lisä työntö eteenpäin, vähän lisää julistusta
ja esirukousta sinun puoleltasi! Se päivä tulee varmasti,
jolloin heidät, aivan kuten myös aikoinaan meidät,
on siirretty pimeydestä valoon ja Jumalan poikien
loistokkaaseen vapauteen. Halleluja!

RUKOUS
Armollinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt
minusta tehokkaan vanhurskauden palvelijan. Minä
julistan, että Saatanan, ilmavallan hallitsijan voima
ja vaikutus on murrettu niiden ihmisten elämistä
kaikkialla ympäri maailmaa, joille sinun lapsesi ovat
menossa tänään julistamaan Evankeliumia. Minä
kiitän sinua kaikista lukuisista pelastus-todistuksista
ympäri maailmaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.
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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
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KIRJOITTAJASTA

P

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