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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 1000 eri kielellä ja
lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme siihen,
että vuoden 2018 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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PALJON KORKEAMPI TARKOITUS
torstai

...meillä on yhteys Isän ja hänen
Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa
(1. Johannes 1:3).

K

ysy useammalta eri ihmiseltä: “Miksi
Jeesus tuli?” Suurin osa heistä vastaa: “Hän
tuli pelastamaan meidät synniltä” tai “Hän tuli
tuhoamaan paholaisen teot.” Jeesus tuli tekemään
paljon enemmän kuin vain pelastamaan meidät
synniltä ja tuhoamaan paholaisen teot, kaikki tämä
oli vasta välivaihetta. Hän tuli paljon korkeampaa
tarkoitusta varten.
Esimerkiksi, Johannes 10:10 AMPC, Hän
sanoi: “Minä olen tullut, että heillä olisi elämä
nautittavaksi, elämä yltäkylläisyydessä (aivan
täytenä, kunnes se vuotaa yli).” Joten Jeesus
tuli antamaan meille elämän, mutta kuitenkin
tämä on vasta yksi mainituista tarkoituksista. 1.
Korinttolaiskirje 1:9 sanoo: “Jumala on uskollinen,
hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen“.
Tämä on niin voimallista ja tämä tekee täydelliseksi
Hänen tulemisensa tarkoituksen.
Jos Hän olisi vain pelastanut meidät, tai
tuhonnut paholaisen teot, tai antanut meille elämän,
ilman meidän tuomista yhteyteen tai ykseyteen
finnish

Hänen kanssaan ja Isän kanssa, kaikki tämä edellä
mainittu ei olisi koskaan ollut riittävää.
Hän pelasti meidät synniltä ja antoi meille
Hänen elämänsä ja teki näin mahdolliseksi meille
sen, että meistä voisi tulla yhtä Isän kanssa. Hän toi
meidät yhteyteen – Jumalan kaltaiseen yhteyteen.
1. Johannes 1:3 sanoo: “...meillä on yhteys Isän ja
hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa”;
tämä on se ihmeellinen siunaus, jonka Jeesus toi
meille - se valtava asia, jonka Hän teki mahdolliseksi
- yhteenkuuluvuus Isän kanssa. Nyt kaikki se, mikä
kuuluu Isälle, kuuluu meille. Me olemme Jumalan
perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä. Kunnia
Jumalalle!

RUKOUS

Kallisarvoinen Isä, kiitos Sinulle rajattomasta
rakkaudestasi ja armostasi minua kohtaan, joka
on nostanut minut Sinun olemassaolosi luokkaan,
tehden minusta osanottajan Jumalan-kaltaisuuteen.
Minun iloni ei tunne minkäänlaisia rajoja, kun
nautin yhteyteni, ykseyteni ja kumppanuuteni
eduista Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
minun Herrani, kanssa. Kunnia Sinun Nimellesi
nyt ja aina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:17 ; 1 Korinttolaiskirje 6:17; 2
Korinttolaiskirje 13:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 1 & Jeremia 34-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 1:1-12 & Hesekiel 32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MEIDÄN YHTEYTEMME HÄNEN
KANSSAAN
…Ja meillä on yhteys Isän ja hänen
Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa
(1. Johannes 1:3).

2

uurin osa kristityistä tietää, että
Jeesus ristiinnaulittiin ja kuoli meidän
S
Pelastajanamme, mutta he eivät tiedä tai ymmärrä

täysin meidän jumalallista yhteyttämme Hänen
kanssaan. Kun puhumme yhteydestä, heidän
mieleensä tulee, että me kokoonnumme yhteen
seurakunnan kokouksessa keskustelemaan Sanasta
sekä kiittämään ja ylistämään Herraa. Yhteys
tarkoittaa kuitenkin enemmän kuin vain tätä.
Meidän yhteyttämme Herran kanssa kuvaa
olennaisesti meidän ykseytemme tai liittomme
Hänen kanssaan; se on jotain syvällisempää kuin vain
yhdessäolo; se on sellaista ykseyttä, joka on liittoa
suurempaa. Liitossa on mahdollista olla myös ilman
yhteyttä. Herra Jeesus on tuonut meidät sellaiseen
ykseyteen Itsensä kanssa, että Hän näkee Itsensä
meissä. Hän ei ole koskaan tyytyväinen, ennen kuin
me olemme tyytyväisiä. Hän saa Hänen ilonsa meidän
ilostamme. Mikä siunattu suhde! Nyt voimme kulkea
Hänen kanssaan, puhua Hänen kanssaan ja elää
Hänessä sekä myös Hänen nimessään.
Mikäli sinä et elä tietoisena sinun jumalallisen
yhteytesi täydellisistä siunauksista Herrassa, sinä
menetät aivan liian paljon! Tule tietoiseksi tästä ja ota
hyöty irti sinun ykseydestäsi Herran kanssa.
Paavali kirjoitti Timoteukselle sanoen: “Vahvistu
siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa”(2. kirje Timoteukselle 2:1); ota hyöty
finnish

irti siitä armosta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
Kristuksessa Jeesuksessa on armon yltäkylläisyys. Jos
vain useammat ymmärtäisivät Hänen rakkautensa
luonnon valtavan suuruuden, äärettömyyden ja
ehdottomuuden meitä kohtaan! Meidän tulee ottaa
hyöty irti Hänen armostaan ja Hänen rakkaudestaan
tässä meidän yhteydessämme Hänen kanssaan.
1. Johannes 3:1-2 sanoo: “Katsokaa,
minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että
meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi….” Sinun täytyy
tietää, että Jumala todella rakastaa sinua ja sinun tulee
ottaa täysi hyöty irti Hänen rakkaudestaan sinun
elämässäsi. Kun tiedät ja olet vakuuttunut Hänen
rakkaudestaan sinua kohtaan, se on mahdotonta
edes ajatella, että Hän tulisi koskaan olemaan
välinpitämätön sinun rukoustesi suhteen tai haluton
vastaamaan sinulle. Joten kun rukoilet, odota
luottavaisena vastausta Häneltä ja kulje joka päivä
jatkuvassa voitossa kaikkialla.

RUKOUS

Kiitos siunattu Isä tästä etuoikeudesta olla
yhteydessä Sinun kanssasi, kulkea Sinun kanssasi,
puhua Sinun kanssasi, ja elää Sinun kirkkautenasi
ja Sinun vanhurskautenasi täällä maan päällä.
Sinun tahtosi ja tarkoituksesi tulevat täytetyiksi,
kun Sinä elät minun kauttani, perustaen Sinun
kuningaskuntaasi tänne maan päälle ja ihmisten
sydämiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1 Korinttolaiskirje 1:9; 1 Johannes 1:3; Efesolaiskirje 5:30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 2 & Jeremia 36-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 1:13-25 & Hesekiel 33
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VALITSE OIKEIN
Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan
todistajiksi teitä vastaan, että minä olen
pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman,
siunauksen ja kirouksen. Joten valitse
siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi
eläisitte (5. Mooseksen kirja 30:19).
lämässä tulee tehdä päätöksiä, ja kauneimmat
E
ja houkuttelevimmat vaihtoehdot eivät
välttämättä ole Jumalasta. Meidän tekemämme

valinnat ovat hyvin tärkeitä, sillä ne voivat ratkaista
päämääräämme. Otetaan esimerkkinä tästä Elimelek
perheineen, joka eli Mooabin maahan muuttaneena.
Elimelek oli naimisissa Noomin kanssa ja heillä oli
kaksi poikaa, Mahlon ja Kiljon.
Ajan mittaan tämä mies ja hänen kaksi poikaansa,
jotka olivat jo naimisissa, kuitenkin kuolivat.
Heidän kuolemiensa seurauksena Noomi päätti
palata takaisin omaan kotikaupunkiinsa Juudan
Beetlehemiin. Hänen poikiensa vaimot Ruut ja
Orpa vaativat saada seurata häntä, mutta Noomi
ei sallinut sitä. Hän antoi heille hyvin perustellut
syyt, miksi heidän tulisi palata omaan kotiinsa (lue
koko kertomus, Ruut 1:1-16). Orpa valitsi lopulta
paluun oman kansansa luo, mutta Ruut päätti pysyä
yhdessä Noomin kanssa ja Ruut lähti sitten Noomin
kanssa Juudan Beetlehemiin.
Sekä Ruut että Orpa rakastivat olla yhdessä
Noomin kanssa; he rakastivat häntä aidosti ja
tahtoivat pysyä hänen luonaan, mutta nyt oli
tullut päätöksenteon aika heidän elämässään. Kun
Orpa sitten lähti Noomin luota ja palasi takaisin
oman kansansa luokse, hänen koko elämänsä
ja päämääränsä muuttui aivan perinpohjaisesti.
Juutalaisten historia antaa hyvin yksityiskohtaista
finnish

tietoa siitä, miten hänestä tuli lopulta Goljatin äiti ja
tämä Filistean Gatista tuleva Goljat sai myöhemmin
sitten surmansa Daavidin käsien kautta.
Kysymys kuuluukin nyt, miksi Ruut sitten
valitsi mieluummin pysyä Noomin luona, kun taas
“järkevin” vaihtoehto olisi ollut palata takaisin
kotiin ja aloittaa oma elämä siellä, aivan kuten
Orpakin teki? Kyse oli Jumalan palvelemisesta, ja
siitä uskonelämästä, mitä Ruut oli nähnyt Noomin
kanssa, joka veti Ruutia puoleensa. Tämä oli se,
mistä hän ei tahtonut luopua. Hänen valintansa
kannatti, sillä hän tuli myöhemmin menemään
naimisiin Elimelekin sukulaisen kanssa, joka oli
nimeltään Booas. Booasista tuli sitten Iisain isä, josta
puolestaan tuli Daavidin isä, ja se sukulinja, josta
Kristus tuli.
Kukaan ei ole koskaan tyhmä luottaessaan
Herraan ja valitessaan Pyhän Hengen tien. Aivan
kuten Noomi, valitse aina oikein. Valitse Pyhän
Hengen tie, äläkä sitä, mikä vaikuttaa ihmisten
silmissä oikealta, käytännölliseltä ja järkevältä.

TUNNUSTUS
Kristus on tehty minulle viisaudeksi, siksi olen
viisas ja teen viisaita valintoja; Sanaan perustuvia
valintoja. Olen täsmällinen ja tarkka kaikessa siinä
mitä teen, kulkien Jumalan täydellisessä tahdossa
ja tarkoituksessa minun elämäni suhteen. Kristus
on minussa ja minä olen Kristuksessa. Ja Hän on
kaikki se, mitä voin koskaan tulla tarvitsemaan,
sillä minä olen Hänen kanssaperillisensä. Kunnia
Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 11:24-27; Ruut 1:1-16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 3 & Jeremia 38-40
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 2:1-12 & Hesekiel 34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UUSI LIITTO HÄNEN VERESSÄÄN
Samoin hän otti myös maljan aterian
jälkeen ja sanoi: Tämä malja on uusi
liitto minun veressäni; niin usein kuin te
juotte, tehkää se minun muistokseni
(1. Korinttolaiskirje 11:25).
un Herran Jeesus antoi itsensä meidän
puolestamme, kyseessä ei ollut ainoastaan
K
luonnollisen miehen veri, joka tuli vuodatetuksi,

sillä Hänen elämänsä ei tullut ensimmäisestä
Aadamista; Hänen elämänsä tuli Sanasta (Johannes
1:14 NKJV); Hänen elämänsä oli jumalallinen; Hänen
vuodattamansa veri oli jumalallinen; Hän antoi
Hänen jumalallisen elämänsä meidän puolestamme.
Joten kun Hän sanoi: “...Tämä malja on uusi liitto
minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se
minun muistokseni” (1. Korinttolaiskirje 11:25), Hän
tarkoitti kaikkien Uuden Testamentin lupausten
tulleen sinetöidyiksi ja taatuiksi Hänen veressään.
Sinun elämäsi ja tulevaisuutesi on Jeesuksen
veren takaama. Joten näin ollen sellaisen ihmisen
elämässä, joka uskoo, kaikki huolenpito on
todellisuutta Jeesuksen sijaiskuoleman, hautaamisen
ja ylösnousemuksen kautta. Elämässä ei ole mitään
sellaista, mitä sinä voisit koskaan haluta, jota
Hänen verensä ei pitäisi sisällään. Tämän vuoksi
Pyhä Henki puhui apostoli Paavalin kautta 1.
Korinttolaiskirjeessä 3:21 ja julisti yksiselitteisesti:
“Kaikki on teidän.” Halleluja!
Hän on antanut sinulle voiman, viisauden,
rohkeuden, terveyden ja niin paljon vielä muutakin.
finnish

Hän on ottanut sinusta pois kaiken sellaisen,
mikä on pimeydestä, ja Hän on siirtänyt sinut
Hänen ihmeelliseen valoonsa. Sinun vapautuksesi,
sinun irtisanomisesi pimeydestä valoon; kivuista,
kärsimyksistä ja elämän negatiivisuuksista - Hänen
Rakkaan Poikansa kirkkauden kuningaskuntaan tapahtui Hänen verensä kautta. Kolossalaiskirje 1:1314: “...joka on siirtänyt meidät rakkaan Poikansa
valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien
anteeksisaaminen.”
Sinun menestyksesi on takuuvarma; sinä elät
voittajana elämässä; sinun hyvinvointisi elämässä
on taattu. Pidä tämä tietoisuus, kun osallistut
Ehtoolliselle ja aina kun juot ehtoollismaljan.
Halleluja!

RUKOUS

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän Sinua
voitokkaasta elämästäni ja erinomaisesta
tulevaisuudestani, joka on Jeesuksen veren
takaama. Kieltäydyn pelkäämästä tai kuuntelemasta
epäilyksen ja epäuskon ääniä, koska ne unelmat,
jotka Sinä olet laittanut minun sydämelleni
tulevat toteutumaan. Minun menestykseni on
takuuvarma; minun hyvinvointini on taattu ja
minä elän voitokasta elämää, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:6-8; 1 Johannes 5:11-12; Roomalaiskirje
3:21-25

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 4:1-13 & Jeremia 41-43
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 2:13-25 & Hesekiel 35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JEESUS ON LIHAKSI TULLUT JUMALA
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan
tykönä, ja Sana oli Jumala
(Johannes 1:1).

vausjakeemme mukaan Jeesus Kristus oli
A
olemassa Jumalan kanssa alussa Sanana.
Hän on kaiken luoja ja tekijä. Johannes kertoo meille:

“Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja
ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt
on”(Johannes 1:3). Huomaathan, että Hän ei
sanonut: “Kaikki on saanut syntynsä SEN kautta”;
Hän käytti persoonapronominia “Hän”, koska Sana
on persoona. Sana on Jumala.
1. Mooseksen kirjassa 1. luvussa Raamattu
näyttää meille, miten Jumala loi luomakunnan
Hänen puhutun Sanansa kautta. Hän sanoi: “...
Tulkoon valo. Ja valo tuli”(1. Mooseksen kirja
1:3). Hän puhui sanoja ja ne toteutuivat. Nyt kun
Johannes puhuu Sanasta ja kertoo meille Jumalan
tehneen kaiken Sanalla, hän tarkoittaa, että Hän
teki kaiken Itse. Johannes 1:14 sanoo: “Ja Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme…” Sana, joka
on Jumala, tuli lihaksi Jeesuksen persoonassa ja asui
meidän keskellämme.
Matteus 1:23, kertoo Jeesuksesta ja sanoo:
“...häntä kutsutaan nimellä Immanuel, mikä
käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.”
Sitten 1. kirje Timoteukselle 3:16 (vapaakäännös)
julistaa yksiselitteisesti: “Ja ilman ristiriitaa, suuri
on jumaluuden salaisuus: Jumala ilmestyi lihassa,
vanhurskautettiin Hengessä, näyttäytyi enkeleille,
saarnasi pakanoille, Häneen uskottiin maailmassa,
Hänet otettiin ylös kirkkauteen”. Tämä tekee lopun
kaikista väitteistä; ilman epäilyksen häivää, Jeesus
finnish

Kristus on Jumala! Hän on Jumala, joka ilmestyi
lihassa, vanhurskautettiin Hengessä, näyttäytyi
enkeleille, saarnasi pakanoille, Häneen uskottiin
maailmassa, ja Hänet otettiin ylös kirkkauteen.
Joku saattaa sanoa: “Mutta eikö Jeesus ole
Jumalan Poika?” Kyllä! “Jumalan Poika” tarkoittaa
Jumala lihassa. Muistetaan juutalaisten reaktio
siihen, kun Hän sanoi heille: “Minä olen Jumalan
Poika” (Johannes 5:17-18).; he alkoivat poimia kiviä
kivittääkseen Hänet kuoliaaksi. He hiillostivat
Häntä sanoen: “Miten sinä, joka olet vain ihminen,
teet itsestäsi yhdenvertaisen Jumalan kanssa, kun
sanot olevasi Jumalan Poika?” (Johannes 10:33). He
ymmärsivät täysin sen, mitä Hän tarkoitti; Hän ei
vain vähän viittaillut olevansa jotenkin Jumalasta
syntynyt eli Jumalan jälkikasvua. Hän tarkoitti
olevansa Itse Jumala!
Ennen kuin sinä tiedät ja uskot tämän Jeesuksesta,
et voi todella kulkea Hänen kanssaan. Sinun uskosi
Häneen tulee olemaan heikkoa ja tehotonta.
Johannes kertoo meille “Sana tuli lihaksi” ja Paavali
sanoo myös saman: “Jumala ilmestyi lihassa”; tämä
on Jeesus! Kunnia ikuisesti Hänen Nimelleen!

TUNNUSTUS

Jumaluuden täyteys asuu minussa, sillä Kristus
on minussa; niin kuin Hän on, niin olen myös
minä tässä maailmassa! Maailma on tehty minulle
alamaiseksi ja minä kuljen vanhurskaudessa,
voitossa, menestyksessä ja hyvinvoinnissa nyt ja
aina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:5-11; Johannes 14:9; Kolossalaiskirje 2:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 4:14-5:1-10 & Jeremia 44-47
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 3:1-12 & Hesekiel 36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TULESSA EVANKELIUMIN PUOLESTA
Älkää harrastuksessanne (engl.
toimissanne) olko veltot; olkaa
hengessä palavat; palvelkaa Herraa
(Roomalaiskirje 12:11).

ristittyinä meidän osallistumisemme
K
ja osallisuutemme Evankeliumiin ja
intohimomme sen levittämiseen ympäri maailmaa

täytyy olla ehdotonta; se on se syy, miksi olemme
täällä maan päällä; me elämme sitä varten! Yksi
varma tapa tunnistaa sellainen kristitty, joka
työskentelee Pyhän Hengen kanssa ja vaeltaa
Hengessä, on hänen taipumaton ja kuolematon
intohimonsa evankeliumin levittämiseen.
Jumalan näky on koko maailman evankeliointi ja
kristilliseksi tekeminen. Hän tahtoo koko maailman
olevan täynnä Hänen kirkkauttaan, niin kuin vedet
peittävät meren. Tässä kohdassa me tulemme mukaan
kuvioihin; me olemme Hänen työtovereitaan sielujen
voittamisessa. Me olemme ne, jotka vakiinnutamme
Hänen tahtoaan ja kuningaskuntaansa tänne maan
päälle ja ihmisten sydämiin.
Jumala on kutsunut sinut ja antanut sinulle
toimeksiannon; pysy keskittyneenä ja sitoutuneena
tähän kutsumukseesi. Hän sanoi Markus 16:15:
“...Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille.” Herra Jeesus
ei antanut ohjeita tässä kohtaa vain Pietarille,
Jaakobille, Johannekselle ja muille opetuslapsilleen;
Hän puhui sinulle ja minulle. Sen lisäksi Hän on
tulossa pian takaisin, ja kun Hän tulee takaisin,
Hän tulee olemaan kiinnostunut ainoastaan Hänen
asemastaan sinun elämässäsi ja siitä vaikutuksesta,
jonka sinä teit Evankeliumin kautta.
Mitä sinä teet elämälläsi? Miten sinä vaikutat
finnish

toisiin ihmisiin Evankeliumin sanomalla, Jeesuksen
sanomalla? Muista, että Hän tuli tähän maailmaan
antaakseen oman elämänsä, jotta ihmiset voisivat
elää ja tulla Jumalan yhteyteen. Siksi ainut tapa
miten voimme olla todella jakamassa Hänen
rakkauttaan, on Hänen sanomansa vieminen
intohimoisesti kaikkeen maailmaan ja Jeesuksen
vuodattamasta verestä kertominen, ei ainoastaan
syntien anteeksisaamiseksi, vaan iankaikkisen
elämän antamiseksi kaikille ihmisille ja siitä
mahdollisuudesta, että meistä voi tulla Jumalan
lapsia.
Kehotan sinua olemaan palavana sielujen
voittamisessa. Ole aktiivinen Jumalan huoneessa;
ole mukana Isän bisneksissä. Riennä Hänen
näkynsä valtaamana, joka on sinun sydämessäsi.
Avausjakeemme sanoo: “Älkää toimissanne olko
veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa.”
Ole tulessa Evankeliumin puolesta.

RUKOUS

Ylistän Sinua siunattu Isä siitä, että olet katsonut
minut luottamuksen arvoiseksi ja olet uskonut
vastuulleni sanoman iankaikkisesta elämästä.
Pyhän Hengen voimalla vaikutan omaan
maailmaani Evankeliumilla, ja saan monia
kääntymään vanhurskauteen ja saatanan vallasta
Kristuksen tykö. Minun maailmani on täynnä
Hyviä Uutisia ja sekä miehet että naiset tulevat
päivittäin vapautetuiksi pimeydestä valoon,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jeremia 20:9 NKJV; Matteus 28:19; Markus 16:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 5:11-6:1-20 & Jeremia 48-49
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 3:13-22 & Hesekiel 37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KAPASITEETTISI KASVATTAMINEN
Minä olen totinen viinipuu, ja minun
Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan
minussa, joka ei kanna hedelmää, hän
karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa
hedelmää, hän puhdistaa, että se
kantaisi runsaamman hedelmän
(Johannes 15:1-2).
ananlaskut 11:30 sanoo: “...viisas voittaa
S
sieluja”. Sielujen voittaja on viisas, koska hän
on linjassa Jumalan kaikkein suurimman intohimon

kanssa, se on intohimo saada ihmiset kääntymään
pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan
tykö. Joten jos sinä olet ollut sielujen voittaja,
Jumalalla on suunnitelma antaa sinulle suurempi
kyky voittaa lisää sieluja.
Tämä on se asia, jota Mestari alleviivaa
avausjakeessamme, kun Hän sanoo: “...jokaisen,
joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se
kantaisi runsaamman hedelmän”. Tämä tarkoittaa,
että jokaista oksaa varten, joka kantaa hedelmää,
Isällä on suunnitelma kapasiteettisi kasvamiseksi,
tehdäkseen sinusta entistä tuotteliaamman. Hän
lisää armoa sinun elämääsi, jotta voit saavuttaa
enemmän.
Jos sinulla on esimerkiksi armo kolmenkymmenen
sielun voittamiseen ja säilyttämiseen sinun solussasi
tai seurakunnassasi, sillä ei ole väliä mitä teet
kasvua varten, et pysty ylittämään sitä numeroa.
Tehokkuutesi ja tuottavuutesi tietyissä tehtävissä
riippuu myönnetyn armon laajuudesta, joka on
myönnetty sinulle siinä kyseisessä tehtävässä
toimimiseen tai sen hoitamiseen. Jotta sinä voisit
tehdä enemmän, Herran täytyy antaa sinulle
finnish

enemmän armoa. Raamattu sanoo: “Hän antaa lisää
armoa” (Jaakobin kirje 4:6).; tämä lisääntynyt armon
määrä vie sinut korkeammalle tasolle.
Yhtäkkiä huomaatkin, että sinähän kykenet
tekemään enemmän kuin mihin aikaisemmin
pystyit; sinä olet tehokkaampi. Teet kaiken samoin
kuin aikaisemminkin, mutta nyt sinun tuloksesi
ovat suuremmat. Tämän takia on niin tärkeää, että
me pysymme jatkuvassa yhteydessä Herran kanssa
Häntä palvellessamme. Saamamme armo lisääntyy
sitä mukaan, mitä enemmän me opimme tuntemaan
Herraa Pyhän Hengen ja Sanan palvelutyön
kautta.
2. Pietarin kirje 1:2 sanoo: “Armo ja rauha
lisääntyköön (engl. moninkertaistukoon) teille
Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen
kautta.” Kyse on paljon enemmästä kuin vain lisätystä
armosta; tahdotko sinä armon moninkertaistuvan
sinun elämässäsi? Tavoittele Sanaa - ehdotonta
tietoa Jumalan Sanasta! Tämä on varma takuusi
hedelmälliselle ja tuotteliaalle elämälle.

RUKOUS
Kiitos Sinulle siunattu Isä, että olet antanut minulle
yltäkylläisen armon kasvavaan hedelmällisyyteen.
Minä tuotan erinomaisia tuloksia työssäni ja
palvelutyössäni sen voiman kautta, joka tekee
työtään minussa ja kaikki, mitä teen, menestyy
Jumalan kunniaksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 15:8; Jaakobin kirje 4:6; 2 Pietarin kirje 3:18
1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 7 & Jeremia 50-51
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 4:1-19 & Hesekiel 38
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

MINÄ VALITSIN USKOA
Miten Nina Miller voitti
syövän periksiantamattomalla uskollaan Sanaan
Vuonna 2011 annoin elämäni Kristukselle. Samoihin aikoihin aloin tuntea
kipua vatsani alueella. Se oli todella epämukavan tuntuista, joten menin tapaamaan lääkäriäni, joka teki minulle tarkastuksen ja löysi minusta pienen kystan.
Hän kertoi minulle, ettei ole aihetta huoleen ja että se tulisi kyllä poistumaan
ihan itsestään ajan mittaan. Palasin lääkärin luota helpottuneena ja päätin
jäädä odottamaan kystan katoamista. Muutamien kuukausien kuluttua tunsin edelleenkin kipua. Menin tapaamaan lääkäriäni uudelleen ja hän vahvisti
kasvaimen olevan edelleen minussa. Tunsin oloni niin pettyneeksi siitä, että
se ei kadonnutkaan, niin kuin lääkärini oli minulle luvannut. Päätin vaihtaa
lääkäriäni, joten menin toisen lääkärin luokse, joka teki minulle sitten tarkastuksen ja löysi minusta kolmannen vaiheen syövän. Tämä uutinen oli minulle
järkytys, enkä tiennyt mitä tehdä. Kivut vain kasvoivat ja usein ne estivät minua
nukkumasta öisin.
Vuonna 2016 osallistuin Christ Embassy Seurakunnan kokoukseen Berliinissä,
jossa minulle annettiin Rapsodia Todellisuuksista kirjanen. Ihmeellistä kyllä,
kun avasin sen, niin ensimmäinen lukemani otsikko oli parantumisesta ja sanojen puhumisesta. Pastori Chris sanoi, “Sinä voit todella puhua sinun kehollesi
ja muuttaa asioita.” Siihen mennessä en ollut tavannut tai kuullut kenestäkään,
joka olisi tullut terveeksi vakavasta sairaudesta ainoastaan sanoja puhumalla,
mutta minä päätin uskoa siihen. Aloin tunnustamaan Sanaa ja puhumaan keholleni. Vaikka olin edelleenkin kovissa kivuissa, minä uskoin sen mitä Jumalan Sana sanoi minusta. Lääkärini jatkoi viestiensä lähettelyä minulle, yrittäen
vakuutella minua menemään kemoterapiaan, mutta minä kieltäydyin siitä.
Minä olin jo toisenlaisella lääkityksellä: Jumalan epäonnistumattoman Sanan!
Vuoden 2017 lopussa menin jälleen lääkärintarkastukseen. Kun lääkäri oli valmis, hän sanoi minulle: “Nina en pysty enää löytämään minkäänlaista merkkiä
syövästä sinun kehossasi!” Tuskin pystyin uskomaan korviani; se mikä oli ollut
ikään kuin kuoleman tuomiona ylläni, olikin nyt yhtäkkiä kadonnut!
Ilollani ei ole mitää rajaa; koko elämäni on tullut takaisin palautetuksi! Minä,
joka olin lukenut yliluonnollisista parantumisista ainoastaan Raamatusta, olin
nyt kokenut sen minun omassa elämässäni, Rapsodia Todellisuuksista kirjasen
kautta! Olen nyt sitoutunut jakelemaan tätä elämää-mullistavaa päivän sanaa
joka kuukausi omalle asuinalueelleni.

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja
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HÄNEN PELASTUSTYÖ

J

Mutta kuinka he huutavat avuksensa
sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he
voivat uskoa siihen, josta eivät ole
kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla,
ellei ole julistajaa?
(Roomalaiskirje 10:14).

umala antoi Vanhassa Testamentissa lait
ja ohjeet Israelin lapsille, joita he eivät
kuitenkaan pystyneet pitämään, vaikka kuinka
yrittivät. Mutta kiitos kuuluu Jumalalle; kaikki
nämä lait ja käskyt ovat tulleet naulituksi ristiin.
Kolossalaiskirje 2:14 sanoo Hänen pyyhkäisseen
pois “...sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli
meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen
hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin”
(Kolossalaiskirje 2:14).
Sinun syntisi eivät ole ainoastaan tulleet
naulituksi ristiin, se mikä alun alkujaan aikaansai
synnin olemassaolon, on myöskin tullut naulituksi
ristiin! Ei ihme, että Paavali sanoi, Roomalaiskirje
6:11, “Pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta
Jumalalle elävinä...” Yksi osa on olla kuolleena
synnille ja toinen osa on olla elävänä Jumalalle;
molemmat ovat joka tapauksessa täyttyneet
Kristuksessa Hänen pelastustyössään.
Raamattu kertoo Jeesuksen kantaneen meidän
finnish

syntimme Hänen omassa ruumiissaan ristille:
“Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa
ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina,
eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen “haavainsa
kautta te olette parannetut” (1. Pietarin kirje
2:24). Meidän syntimme tulivat hoidetuiksi ennen
ylösnousemusta. Ylösnousemus on todella tärkeä,
sillä se on se, mikä toi meidät lailliseen oikeutukseen ja
elämään Kristuksessa. Näin ollen, vastaanottaessaan
pelastuksen, ihmisen täytyy tunnustaa Jeesuksen
Herruutta ja uskoa Hänen ylösnousemukseensa.
Roomalaiskirje 10:9 sanoo, “Sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi,
että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin
sinä pelastut.”

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos ihmeellisestä pelastuksentyöstä,
joka on tullut täytetyksi Herran Jeesuksen
kuolemassa, hautaamisessa ja ylösnousemuksessa.
Synti, alkuperineen ja vaikutuksineen, on tullut
naulituksi ristiin. Ja nyt minä elän voitokkaasti,
tuoden esiin sinun armoa ja hyvyyttä kaikkialla,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:7-8; Roomalaiskirje 4:23-25; Roomalaiskirje
6:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 8 & Jeremia 52
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 5:1-14 & Hesekiel 39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VANHURSKAUS - ARMON LAHJA
Että niinkuin synti on hallinnut
kuolemassa, samoin armokin hallitsisi
vanhurskauden kautta iankaikkiseksi
elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme, kautta (Roomalaiskirje 5:21).

anhurskaus on sinussa oleva Jumalan
luonto, joka saa aikaan kyvyn olla Jumalan
V
edessä ilman syyllisyyden, alempi arvoisuuden

tai tuomion tunteita. Vanhurskaus on jumalallisen
armon työskentelyä, joka myöntää hyväksynnän,
vapauden ja oikeudet ihmisen hengelle Jumalan
läsnäolossa. Joten Jumalan armo on antanut meille
tämän vanhurskauden; tämä on se, mitä luimme
avausjakeestamme.
Meidän vanhurskautemme on Jumalan lahja
meille Kristuksessa Jeesuksessa, Hänen armonsa
tähden. Armosta me olemme vastaanottaneet Jumalan
vanhurskauden luonnon ja tulimme siirretyiksi
Hänen Rakkaan Poikansa valtakuntaan, jossa
me hallitsemme ja vallitsemme Hänen kanssaan.
Johannes 1:17 sanoo: “Sillä laki on annettu Mooseksen
kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen
kautta”. Roomalaiskirje 5:17 sanoo: “...ne, jotka
saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden,
tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen
Kristuksen, kautta.”
Meillä ei ole ainoastaan hallintavalta ylitse
paholaisen ja olosuhteiden, me elämme Jumalan
vanhurskaudessa ja me elämme Jumalan
vanhurskautena. Ei mikään, eikä kukaan pysty
enää tuomitsemaan meitä, sillä Jumala on
vanhurskauttanut meidät. Hän on vapauttanut
meidät ja se oli vanhurskasta, että Hän teki tämän
meille: “Jumalallisessa kärsivällisyydessään,
osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä,
finnish

että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen,
jolla on usko Jeesukseen” (Roomalaiskirje 3:26).
On sinun omalla vastuullasi pitää kiinni
vanhurskaudestasi; tämä tarkoittaa sitä, että sinä
tulet vanhurskaus-tietoiseksi ja hallitset kuninkaana
elämässä ja harjoitat hallintavaltaa saatanan, maailman
ja olosuhteiden yli. Vanhurskaus-tietoisuus antaa
sinulle myös rohkeuden ja luottamuksen rukoilla ja
odottaa vastauksia. Se antaa sinulle herruuden yli
demoneiden ja heidän manipulointi yritystensä. Se
tekee sinusta voittajan elämässäsi!
Sillä ei ole todellakaan merkitystä missä olet
ollut, mitä olet tehnyt, kuka olet ollut, sinut on nyt
hyväksytty Kristuksessa Jeesuksessa (Efesolaiskirje
1:6). Sinä olet nyt Hänen läsnäolossaan, sinä olet
vapaudessa. Sinun ei tarvitse enää olla peloissasi;
olet vapaa ilmaisemaan itseäsi ja olemaan oma
itsesi, Hänen edessään häpeilemättä. Sinä olet vapaa
elämään ilon täyteistä elämää ja ylistämään Häntä,
sillä sinulla on oikea asema Hänen kanssaan. Sinä olet
Hänen vanhurskautensa Kristuksessa Jeesuksessa.
Halleluja!

RUKOUS

Rakas Isä, minä kiitän Sinua vanhurskauden
lahjasta; seison nyt vanhurskautettuna ja
kirkastettuna Sinun edessäsi rakkaudessa,
vapaana ylistämään Sinua ja elämään iloisena
Sinun läsnäolossasi. Otan hyödyn irti tästä
oikeasta asemastani Sinuun ja hallitsen ja vallitsen
kuninkaana elämässäni, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 2:8-9; Filippiläiskirje 3:9; 2 Korinttolaiskirje 5:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 9:1-10 & Valitusvirret 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2 Pietarin kirje 1:1-12 & Hesekiel 40
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOUS JOKA TOIMII
Ja kun rukoilette, niin älkää
tyhjiä hokeko niinkuin pakanat,
jotka luulevat, että heitä heidän
monisanaisuutensa tähden kuullaan
(Matteus 6:7).

J

oskus kohtaamme kristittyjä, jotka sanovat:
“Tarvitsen voimallisia rukouksia; joten pliis,
rukoile voimallisesti minun puolestani”. Mutta mikä
sitten itse asiassa on tällainen voimallinen rukous?
Mikä tekee rukouksesta voimallisen? Onko se
rukoilijan äänenvoimakkuus, vai tuleeko se puhujan
uskonnollisesta sanastosta? No, se mitä sinä tarvitset
ei ole “voimallinen” rukous, vaan yksinkertainen
rukous voimallisen Jumalan puoleen.
Herra Jeesus sanoi avausjakeessamme, että
kun sinä rukoilet, älä ole niin kuin pakanat, jotka
hokevat tyhjiä, samanlaisena toistuvia sanoja; he
luulevat virheellisesti tulevansa kuulluiksi paljon
puhumisensa ansiosta; Jeesus sanoi, että meidän
ei tulisi rukoilla tuolla tavalla. Lue Hänen sanansa:
“Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän
Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin
häneltä anottekaan” (Matteus 6:8).
Opi rukoilemaan niin kuin Jeesus. Hän rukoili ja
toimi yksinkertaisesti. Ajattele sitä yksinkertaisuutta
miten Hän rukoili Lasaruksen haudalla. Raamattu
sanoo: “...Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: “Isä,
minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä
kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta
kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä
tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen
finnish

minut.” Ja sen sanottuansa hän huusi suurella
äänellä: “Lasarus, tule ulos!”(Johannes 11:41-43).
Usko on se, mikä saa rukouksen toimimaan,
eikä sanojen runsaus tai paljous. Jeesus teki tämän
hyvin selväksi Markus 11:23: “Totisesti minä sanon
teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja
heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan
uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se
hänelle tapahtuisi.” Joten tee siksi rukouksistasi
yksinkertaisia; rukoile uskossa ja vältä turhaa
toistamista.
Kun rukoilet kielillä, sinun henkesi rukoilee
Pyhän Hengen kautta ja sinä rukoilet Jumalan
tahdon mukaisesti. Tämä on se tapa, miten sinun
tulisi rukoilla pääasiallisesti kristittynä: rukoile ensin
hengessä; tämä tarkoittaa, että puhut kielillä, ennen
kuin rukoilet ymmärrykselläsi, sinun luonnollisella
äidinkielelläsi. “Kuinka siis on? Minun on rukoiltava
hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin
ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta
hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin
ymmärrykselläni” (1. Korinttolaiskirje 14:15).

RUKOUS

Minä julistan, että uskoni on tehokas. Sen vuoksi
minä saan aikaan tarvittavia muutoksia elämässäni
ja olosuhteissani Pyhän Hengen voimalla ja
Sanalla, Herran Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 4:6; Luukas 18:1; Jaakobin kirje 5:14-16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 9:11-28 & Valitusvirret 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2 Pietarin kirje 1:13-21 & Hesekiel 41
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE TIETOINEN SINUN
KYVYKKYYDESTÄSI KRISTUKSESSA

Ei niin, että meillä itsellämme olisi
kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se
tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky,
mikä meillä on, on Jumalasta
(2. Korinttolaiskirje 3:5).

. Korinttolaiskirje 4:7 sanoo: ”Mutta tämä
2
aarre on meillä saviastioissa, että tuo
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä

näyttäisi tulevan meistä.” Se voima, joka tekee
työtään sinussa, on jumalallinen; sillä ei ole mitään
tekemistä sen kanssa, kuinka fyysisesti lahjakas
tai luonnollisesti älykäs sinä olet. Syy siihen,
miksi sinä voit tehdä mitä vaan, olla mitä vaan
ja menestyä kaikessa tekemisessäsi on se, että
Kristuksen kyvykkyys on sinussa. Hän on se voima,
joka tekee työtään sinussa. Filippiläiskirje 2:13
sanoo: “Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa
sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä
tahtonsa tapahtuisi.”
Joten kun olosuhteen alkavat painostamaan
sinua, älä sano: “En ole varma pystynkö tekemään
tätä”, jopa silloinkin, jos se on jotain missä et koe
olevasi luonnollisesti lahjakas; Pyhän Hengen
kautta voit tehdä kaiken! Tule tietoiseksi tästä
todellisuudesta. Julista aina: “Kaikki minä voin
Hänessä, joka minua vahvistaa (engl. Minä voin
tehdä kaiken Kristuksen kautta, joka vahvistaa
minua)”. Kristus sinussa on sinun voimasi menestyä
jokaisessa pyrkimyksessäsi ja voiton takeesi
jokaisessa haasteessasi.
Kristus sinussa on kaikki! Hänen läsnäolonsa
sinussa tekee sinusta yliluonnollisen; Hän vahvistaa
sinua voimallaan sisäisessä ihmisessäsi; tämä
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tarkoittaa, että elämässäsi ei ole enää heikkoutta.
Ennen kuin vastaanotit Pyhän Hengen, saatoit
olla heikko ja arka, helposti lannistuva, mutta nyt
sinut on käynnistetty sisimmästäsi käsin Hänen
jumalallisen voimansa kautta! Sinä olet rohkea ja
peloton, uskalias uskossasi, sinulla on voima yli
kriisien.
Tule tietoiseksi siitä, että sinä et ole yksin,
1. Johannes 4:4 sanoo: “Lapsukaiset, te olette
Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka
teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.”
Ei ole väliä minkälaisia haasteita kohtaat elämässäsi,
sinä voit murentaa ne; sinulla on Kristuksen kyky
kohdata mitä ikinä vastaasi tulee ja voittaa. Kun
kohtaat haasteita, sinun ei tule luottaa tai kehuskella
inhimillisellä kyvykkyydelläsi, vaan sinussa olevalla
Kristuksen elämällä.
Päätä mielessäsi, että sinä elät voitokasta elämää
joka päivä, ja että teet suuria asioita Herralle, sillä Hän
on myöntänyt sinulle Kristuksen kyvykkyyden.

TUNNUSTUS
Minun kyvykkyyteni on Jumalasta, joka on
suonut minulle runsaasti suurenmoisia kykyjä
ja poikkeuksellisia taitoja, tehden minut näin
päteväksi kaikenlaisiin tehtäviin. Hän on Se,
joka vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen
minussa, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
Siksi minä voin tehdä kaiken Kristuksen kautta,
joka vahvistaa minua!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 3:20; Galatalaiskirje 2:20 AMPC; Filippiläiskirje
4:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 10:1-18 & Hesekiel 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2 Pietarin kirje 2:1-22 & Hesekiel 42
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TEE SE, KOSKA HÄN SANOI SEN
maanantai

Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain
sen kuulijoita, pettäen itsenne
(Jaakobin kirje 1:22).

K

ristitty, joka on kasvanut hengelliseen
kypsyyteen, on aina nopea toimimaan
Sanassa. Hän ei yritä kyseenalaistaa tai järkeillä
Jumalan Sanaa tai Hänen ohjeitaan; hän vain
yksinkertaisesti tekee vaaditut toimenpiteet. Se on
se, missä siunaus todella piilee: toimiminen Sanan
mukaan. Kuten luemme avausjakeestamme, Sanan
tekijät ovat niitä, jotka miellyttävät Isää, eivät ne,
jotka kuulevat, mutta eivät tee mitään. Niin kauan
kuin on kyse Hänen Sanastaan, ole nopea ja halukas
toimimaan; tee se, koska Jumala sanoi niin.
Uudessa Testamentissa Jumalan ei tarvitse
vakuutella meitä tottelemaan Hänen ääntään tai
tekemään Hänen Sanansa mukaan, sillä me elämme
tehdäksemme Hänen Sanansa mukaan; me elämme
Sanaa. Aivan kuten Aabraham, me olemme tulleet
luottamus suhteeseen Hänen kanssaan, koska me
olemme tutustuneet Häneen yhdessäolon kautta.
Aabraham on meille esimerkkinä sellaisesta
henkilöstä, joka arvosti suuresti Jumalan antamia
ohjeita. 1. Mooseksen kirja 22:2, Herra sanoi hänelle:
“Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat,
ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä
polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon.”
Niin rankka kuin tämä ohjeistus olikin,
Aabraham ei kyseenalaistanut sitä; hän toimi sen
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mukaisesti ja olisi uhrannut oman poikansa, ellei
Herra olisi pysäyttänyt häntä. Hänen perustelunsa
oli yksinkertainen: Jumala käski tehdä sen ja sillä
selvä! Tämän pitäisi myös olla aina sinun asenteesi
Sanaan. Sinun nautintosi ja ilosi pitäisi olla niiden
asioiden tekemisessä, jotka Herra käski sinun
tehdä. Hänen ohjeensa sinulle saattavat vaikuttaa
epämiellyttäviltä tai epäloogisilta, mutta ole viisas
ja tee se mitä Hän sanoo, sillä Jumalan “hulluus” on
viisaampaa kuin ihmisen viisaus.
Jos olet tekemässä päätöstä ja Jumalan Sana
paljastaa sinulle jotain erilaista, älä paaduta silloin
sydäntäsi; mene Sanan mukaisesti. Jumalan Sana
tulee aina näyttämään sinulle “erinomaisemman”
tien kulkea. Antaudu täysin Sanan herruuden alle
ja katso kuinka Sana muovaa, korjaa, muuttaa ja
asettaa sinut suuruuteen, ja näin sinä täytät sen
päämäärän, jonka Hän on asettanut elämällesi.

RUKOUS
Rakas Isä, Sinun Sanasi on minulle kaikista aarteista
arvokkain. Antaudun Sinun Sanasi herruuden
alaisuuteen muokattavaksi, korjattavaksi ja
muotoiltavaksi, jotta tulen siksi kirkkauden
täyteiseksi persoonaksi, joksi Sinä olet minut
tarkoittanut, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2 Kirje Timoteukselle 3:16-17; Heprealaiskirje 4:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 10:19-39 & Hesekiel 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2 Pietarin kirje 3:1-18 & Hesekiel 43
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KULJE HÄNEN ASKELEISSAAN
Sillä siihen te olette kutsutut, koska
Kristuskin kärsi teidän puolestanne,
jättäen teille esikuvan, että te kulkisitte
hänen askeleissaan
(1. Pietarin kirje 2:21).

H

erra Jeesus eli esimerkillistä elämää Hänen
maanpäällisen vaelluksensa päivinä.
Hän ei ollut ainoastaan ilmiömäinen puuttuessaan
aistimaailman asioihin, Hän oli kaikin puolin
poikkeuksellinen. Hän ei ollut koskaan puutteessa.
Hänellä ei ollut minkäänlaista tietoisuutta tarpeesta.
Hän oli aina tilanteiden ja olosuhteiden herra. Hän
oli ihme, vähintäänkin sanottuna. Hän käytti sellaisia
sanoja, joita kukaan muu ei ollut koskaan käyttänyt.
Meille ei ole olemassa täydellisempää esimerkkiä
jäljiteltäväksi kuin Jeesus. Hän harjoitti ehdotonta
herruutta olosuhteiden ylitse, eikä koskaan
hämmentynyt tai harmistunut mistään. Jokainen
sana, jonka Hän puhui, kävi toteen. Kerran Hän
oli veneessä opetuslastensa kanssa ja he kuulivat
Hänen puhuvan raivoavalle tuulelle ja aalloille.
Tätä aikaisemmin he olivat kuulleet hänen puhuvan
puulle ja puu kuivettui juuriaan myöten. Hän puhui
sokeille silmille ja rammoille jaloille, nämä kaikki
kuulivat ja tottelivat Häntä. Ei ihme, että he kysyivät
hämmästyksissään: “Mikä mies tämä oikein on?”
No, minäpä kerron, minkälainen mies Jeesus on:
Hän johtaa uusia luomuksia. 2. Korinttolaiskirje 5:17
sanoo, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus;
uudenlainen ihminen; tämä uudenlainen ihminen on
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niin kuin Jeesus. Me olemme samaa syntyperää. 1.
Johannes 4:17 sanoo: “...sillä sellainen kuin hän on,
sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.” Tästä
syystä me voimme jäljitellä Häntä. Avausjakeemme
kehottaa meitä kulkemaan Hänen askelissaan;
toisin sanoen seuraamaan Hänen esimerkkiään ja
tämä siksi, koska niin kuin Hän on, sellaisia mekin
olemme. Hän sanoi Markus 11:23: “minkä sinä itse
sanot, niin se sinulle tapahtuu.” Halleluja!
Harjoita tätä jopa juuri nyt: käske jokaista
raivoavaa tuulta ja aaltoja, jotka saattavat riehua sinun
raha-asioissasi, työssäsi, opiskeluissasi, perheessäsi,
palvelutyössäsi, jne. loppumaan. Käske diabetestä
parantumaan; kerro sille syöpäkasvaimelle, että sen
täytyy hävitä. Aivan kuten Jeesus, sinä voit puhua
kaikelle ja ne tulevat tottelemaan sinua. Tämä on se
esimerkki, minkä Jeesus jätti meille, Hänen omat
jalanjälkensä, joita meidän täytyy seurata.

RUKOUS
Kiitos, siunattu Isä, näistä Jeesuksen arvokkaista
ja kirkkauden täyteisistä esimerkeistä. Hallitsen
tilanteita ja olosuhteita, ja hallitsen tässä elämässä
saatanan ja tämän maailman voimien yläpuolella
Pyhän Hengen voimassa ja Jeesuksen Nimen
auktoriteetissa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 14:12; Efesolaiskirje 5:1 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 11:1-16 & Hesekiel 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Johannes 1:1-10 & Hesekiel 44
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Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että
Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä
teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja
Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka
ovat hänen (engl. vaan Isä, joka asuu
minussa, hän tekee ne teot)
(Johannes 14:10).
yhä Henki on jumaluuden aktiivinen tekijä.
Hän on Jumalan voima, Hän suorittaa
P
Jumalan tekoja. Ihminen on luotu ja muotoiltu

Pyhän Hengen kautta. Kaikki, mitä Jumala tekee
valtaistuimensa ulkopuolella, tulee tehdyksi Pyhän
Hengen kautta. On tärkeää ymmärtää, että mikään
ei toimi ilman Pyhää Henkeä. Ilman Häntä ei ole
olemassa elämää.
Jos sinulle on esimerkiksi annettu paikallisessa
seurakunnassasi evankeliumiin liittyvä tehtävä,
niin kauan kuin ja ellei se, mitä sinä teet, tapahdu
Hengen voimassa; ellei Hän ole Se, joka työskentelee
sinussa ja sinun kauttasi, silloin mitä teetkin tulee
päättymään epäonnistumiseen. Raamattu sanoo:
“Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä
tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa
tapahtuisi”(Filippiläiskirje 2:13); tässä viitataan
Pyhään Henkeen.
Kukaan ei voi tehdä Jumalan työtä ilman Häntä;
se tulisi olemaan vain hedelmätöntä kamppailua.
Raamattu sanoo: “...Ei väellä eikä voimalla, vaan
minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot” (Sakarja 4:6).
finnish

Edes Herra Jeesus ei pystynyt toimimaan ilman
Pyhää Henkeä. Kaikki ne mahtavat teot, mitkä Hän
teki, tulivat tehdyksi Pyhän Hengen voiman kautta.
Luetaan vielä, mitä Hän sanoi avausjakeessamme:
“...Isä (Pyhä Henki), joka asuu minussa, hän tekee
ne teot.” Jos kerran Jeesus tarvitsi kaikkeen Pyhää
Henkeä, tämä tarkoittaa, että sinäkään et voi tehdä
mitään ilman Pyhää Henkeä.
Ei ihme, että Jumala tahtoo meidän olevan aina
täynnä Pyhää Henkeä (Efesolaiskirje 5:18). Pyhä
Henki on Jumala tekemässä työtään meissä rakentaen
Hänen seurakuntaansa meidän kauttamme. Tunnista
Hänet auttajanasi ja tulet aina toimimaan Hänen
kyvykkyydessään ja voimassaan. Hän tekee sinusta
menestyvän elämässäsi ja kaikessa siinä mitä teet.

RUKOUS

Kallisarvoinen Pyhä Henki, minä tunnistan
Sinut auttajanani ja sinä Persoonana, jonka
tarvitsen ollakseni ehdoton menestys elämässäni.
Kiitos Sinun kyvykkyydestäsi, voimastasi ja
viisaudestasi, jotka tekevät väkevää työtään
minussa. Minä julistan, että terveys, voitto,
vahvuus, hyvinvointi ja menestys kuuluvat
minulle nyt ja aina, sillä Sinä vaikutat minussa
sekä tahtomista, että tekemistä, jotta Sinun hyvä
tahtosi tapahtuisi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 15:5; 2 Korinttolaiskirje 3:5; Johannes 14:16 AMP

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 11:17-40 & Hesekiel 8-10
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1 Johannes 2:1-14 & Hesekiel 45
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PYSY TOTUUDESSA
Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin
ottaa vaari siitä (engl. ottaa huomioon
ne asiat), mitä olemme kuulleet, ettemme
vain kulkeutuisi sen ohitse (engl.
ettemme antaisi niiden milloinkaan
lipsua pois) (Heprealaiskirje 2:1).

K

un luet avausjakeemme joistain uudemmista
käännöksistä, niissä aivan kuin viitattaisi
siihen, että me lipsuisimme pois siitä, mitä me
olemme oppineet tai mitä meille on opetettu.
Esimerkiksi NIV käännös sanoo: “Meidän täytyy
antaa entistäkin tarkempi huomiomme sille, mitä
olemme kuulleet, jotta emme ajaudu pois”, kun taas
King James versio vastaavasti näyttää sanovan, että
meidän ei tulisi sallia sen, mitä me olemme oppineet,
tai totuuden, lipsua pois meidän luotamme.
Joka tapauksessa, on sitten kyse siitä, että sinä
sallit totuuden lipsua pois sinun luotasi, tai että sinä
itse olet se, joka ajautuu pois totuudesta, pääasia
tässä on se, että sinä menetät sen, mitä olet oppinut
tai mitä sinulle on opetettu. Jos se jätti sinut tai sinä
jätit sen, lopputulos tulee olemaan sama. Sinun
kuuluu pysyä yhdessä tai olla yhtä totuuden kanssa.
Sen, mitä sinä olet oppinut, ei pitäisi jättää sinua ja
sinun ei tulisi myöskään itse ajautua siitä pois.
2. Korinttolaiskirje 13:5 sanoo: “Koetelkaa
itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne...”
Seuraatko sinä omassa elämässäsi sitä suuntaa, jonka
Herra on antanut sinulle vai oletko ajautumassa siitä
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pois? Teetkö niitä asioita, joita Hän on pyytänyt
sinua tekemään? Käy läpi niitä ohjeita, jotka sinulle
on annettu Jumalan Sanassa, tai paikallisessa
seurakunnassasi ja varmista näin se, että sinä kuljet
varmasti sillä kurssilla, jonka Herra on antanut
sinulle.
On tärkeää, että tutkit omaa elämääsi ja varmistat
sen, että etenet Pyhän Hengen kanssa samassa
tahdissa; että seuraat Jumalan suunnitelmaa sinun
elämällesi. Tämä on Pyhän Hengen palvelutyötä,
ei ainoastaan opettaa sinua, vaan myös muistuttaa
sinua kaikesta siitä, mitä Hän on jo opettanut sinulle
ja opettaa sinulle. Jos annat Hänelle huomiosi, Hän
tulee ohjaamaan sinut aina oikeaan; Jeesus sanoi
Hänen ohjaavan sinut kaikkeen totuuteen. Luota
Häneen koko elämälläsi ja Hän tulee johdattamaan
ja ohjaamaan sinut siihen täydelliseen tahtoon, joka
Jumalalla on sinulle.

RUKOUS

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän Sinua näistä
innoituksen ja opastuksen sanoista, jotka Sinä
olet välittänyt minun henkeeni Pyhän Hengen
kautta. Minä otan täyden hyödyn irti niistä ja elän
sitä voitokasta elämää, jonka Sinä olet ennalta
valmistanut minulle jo ennen maailman luomista,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 4:20-21; 1 Kirje Timoteukselle 1:18-19; 1 Kirje
Timoteukselle 4:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 12:1-13 & Hesekiel 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Johannes 2:15-29 & Hesekiel 46
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USKO ON AVAIN
Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen,
kun hänet kutsuttiin lähtemään
siihen maahan, jonka hän oli saava
perinnöksi, ja hän lähti tietämättä,
minne oli saapuva
(Heprealaiskirje 11:8).
aamattu kuvailee Aabrahamia uskon isäksi.
Herra puhui hänelle, että hänen tulisi lähteä
R
matkalle kohti tuntematonta paikkaa, josta tulisi hänen

kotinsa ja ilman mitään sen tarkempaa ohjeistusta
Aabraham lähti uskossa liikkeelle. Aabraham ei
kyseenalaistanut Herran ohjeita; hän alkoi toimimaan
ohjeiden mukaisesti.
Heprealaiskirje 11:9 sanoo: “Uskon kautta hän eli
muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa
maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa,
jotka olivat saman lupauksen perillisiä.” Toisin
sanoen, minne tahansa hän vaeltaessaan pystytti
telttansa tai missä tahansa hän eli perheensä kanssa
tietyn ajan, hän eli uskossa Jumalaan, sen perusteella
mitä Jumala oli sanonut hänelle.
Toisella kerralla Herra puhui hänelle, “...sillä
minä olen tehnyt sinusta kansojen paljouden isän” (1.
Mooseksen kirja 17:5). Aabraham uskoi Herran Sanan,
vaikka hän oli yhä lapseton ja kaikki mitä hänellä oli,
olivat vain hänen omat palvelijansa. Tästä huolimatta,
hän sai uskon hengen kautta kiinni siitä, mitä Herra
oli sanonut, hän tunnusti sen mukaisesti ja vaelsi tässä
todellisuudessa.
Galatalaiskirje 3:7 kertoo meille, että ne, jotka
uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia;
tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee seurata hänen
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esimerkkiään. Näin ollen meidän elämämme on
uskon elämää; usko on se valuutta, jolla me toimimme
kuningaskunnassa. Me olemme uskon luomuksia,
uskon sukulinjasta. Raamattu sanoo: “Sillä me
vaellamme uskossa emmekä näkemisessä” (2.
Korinttolaiskirje 5:7). Heprealaiskirje 11:1 NLT sanoo:
“Mitä usko on? Se on varmaa luottamusta siihen,
että se, mitä me toivomme, tulee tapahtumaan. Se
on todiste asioista, joita me emme voi vielä nähdä.”
Usko elää Jumalan periaatteiden mukaisesti,
luottaen siihen, että Hän on se, kuka Hän sanoo
olevansa, että Hän on tehnyt sen, minkä Hän
sanoo tehneensä, ja että Hän on antanut sinulle
sen, minkä Hän sanoo sinulle antaneensa. Usko
ankkuroi sinun elämäsi Jumalan Sanaan, ja kieltäytyy
horjumasta vasemmalle tai oikealle; se on omistuskirja
näkymättömiin todellisuuksiin. Siunattu olkoon
Jumala!

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos Sinulle tästä mahdollisuudesta
tuoda esiin uskoani, ja elää meidän kirkkauden
kuningaskuntamme periaatteiden mukaisesti.
Minä elän uskon elämää ja kun toimin Sanassa,
uskoni tulee rakennetuksi, treenatuksi ja se antaa
tarmoa jatkuvaan menestykseen, hyvinvointiin,
voittoihin ja suuriin saavutuksiin. Uskoni on
elossa ja saa aikaan toivottuja tuloksia, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 12:3; Heprealaiskirje 11:1-2; Heprealaiskirje
11:6
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KESKITY SIIHEN MITÄ HÄN ON JO
TEHNYT
Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin,
ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi
tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi
(Roomalaiskirje 4:14).

n olemassa niitä, jotka ajattelevat, että heidän
kuuluu nauttia Jumalan siunauksista, koska
O
he elävät “oikein.” Kyllä, meidän vanhurskautemme

perusteella meidän edellytetään elävän oikein, mutta
sellainen ajattelu, jossa Jumalan tulisi tehdä tiettyjä
asioita sinua varten, perustuen sinun omiin hyviin
töihisi, tarkoittaa sinun luottavan vielä sinun omiin
töihisi. Ja Raamattu sanoo, “ei vanhurskaudessa
tekemiemme tekojen ansiosta...” (Titus 3:5).
Ensinnäkin, sinun täytyy ymmärtää, että
kristittynä Jumala on jo siunannut sinua ylenmäärin;
sinua on siunattu KAIKELLA hengellisellä
siunauksella taivaallisissa Kristuksessa (Efesolaiskirje
1:3). Hän ei siunannut sinua sen perusteella mitä sinä
teit; itse asiassa Hän siunasi sinua jo ennen kuin sinä
vielä edes tunsit Häntä. Sinun “hyvät tekosi,” eivät
saa Häntä siunaamaan sinua yhtään sen enempää
kuin mitä Hän on jo tehnyt.
On olemassa esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka
ajattelevat, että Jumala tulee kuulemaan tai että
Hänen pitäisi kuulla heitä, koska he ovat rukoilleet
useita tunteja; mutta ei se toimi näin. Rukoileminen
on elintärkeää; rukoileminen ja muutkin hengelliset
aktiviteetit ovat suuresti ylistettäviä ja suositeltavia
jokaiselle kristitylle, mutta älä yritä saada Jumalan
hyväksyntää niitä tekemällä. Se minkä perään Hän
katsoo ja minkä Hän palkitsee on sinun uskosi,
eivätkä työsi; mutta kuitenkin, jos sinun työsi ovat
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tulleet tehdyiksi uskossa, se tulee miellyttämään
Häntä.
Ei ole olemassa todellakaan mitään sellaista,
mitä sinä voisit haluta, mutta joka ei olisi jo sinun
Kristuksessa; kaikki minkä Hän omistaa kuuluu
sinulle. Näin ollen sinun uskosi ankkurin pitäisi
olla siinä, mitä Kristus tuli tekemään. Sen pitäisi
muodostaa perustus uskollesi ja tunnustuksillesi;
sen tulisi muodostaa perustan luottamuksellesi
Häneen. Esimerkiksi, syy sinun jumalalliseen
terveyteesi, jumalalliseen menestykseen ja elämään
erinomaisessa yltäkylläisyydessä on se, että Kristus
on jo tehnyt ne sinun omiksesi. Sinun keskittymisesi
tulisi olla siinä, mitä Hän on jo tehnyt.
Kun tunnustat terveyttäsi, menestystä, voittoa ja
kaikkia Evankeliumin siunauksia, jotka ovat sinun
Kristuksessa, sen tulisi tapahtua tässä tietoisuudessa;
tietoisuudessa siitä, kuka sinä olet ja mitä Hän on
tehnyt saatavillesi Kristuksessa.

RUKOUS

Vanhurskas Isä, sinä olet laittanut minut
jumalallisten siunausten polulle; olen osanottajana
pyhien kirkkauden perintöön valon Valtakunnassa.
Minä juhlin herruuden, voiman ja voiton kaunista
elämää, joka minulla on Kristuksessa. Minä
tunnustan elämäni olevan sinun kirkkauden,
erinomaisuuden ja vanhurskauden julkituloa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2 Pietarin kirje 1:3;1 Korinttolaiskirje 3:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 13 & Hesekiel 16
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Johannes 3:13-24 & Hesekiel 48
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OSALLISINA “YHTEEN LEIPÄÄN ”
sunnuntai

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 1:4 vapaakäännös).

J

ohannes 6:32-33, Jeesus sanoi vastauksena
juutalaisille, “...Ei Mooses antanut teille sitä
leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille
taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä on
se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle
elämän.” Hän korosti tätä myös, Johannes 6:49-50:
“Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he
kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas
taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi.” Hän
puhui tässä kohtaa Itsestään; Hän on Elävä Leipä!
Jumalan Sana on elävä leipä, joka tuli alas
taivaasta; Sana joka tuli lihaksi. Jeesus selitti tämän,
Johannes 6:51. Hän sanoi, “Minä olen se elävä leipä,
joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä
leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka
minä annan, on minun lihani, maailman elämän
puolesta.”
Mutta 1. Korinttolaiskirjeessä 10:17, paljastetaan
sitten jotain todella voimallista; siinä sanotaan,
“Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi
ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä
leivästä osalliset.” Jos me olemme “yhtä leipää”
finnish

Hänen kanssaan, se tarkoittaa meillä olevan saman
elämän, koska me olemme syntyneet Sanasta (1.
Pietarin kirje 1:23), aivan kuten Jeesuskin on Sana,
joka tuli lihaksi (Johannes 1:14). Kolossalaiskirje
1:18 sanoo, “Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan,
pää….” Ruumiissa oleva elämä ei ole erilaista päässä
olevaan elämään verrattuna; pää ja ruumis jakavat
saman elämän.
Ei ihme, että 2. Pietarin kirje 1:4, sanoo meidän
olevan “osallisia Jumalan kaltaisuuteen”; me jaamme
Hänen elämänsä, kirkkautensa, vanhurskautensa,
terveytensä, vaurauden, vahvuuden ja auktoriteetin!
Tätä me vakuutamme, kun otamme Pyhän
Ehtoollisen; siinä juhlitaan meidän ykseyttä Hänen
kanssaan; me olemme Hänen ruumiinsa jäseniä,
Hänen lihaansa, ja Hänen luitaan (Efesolaiskirje
5:30). Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS

Kristus on minun elämäni. Hänessä minä elän,
liikun ja olen! Minä olen Hänen ruumiinsa
jäsen, Hänen lihaansa ja Hänen luutaan. Olen
osallinen Hänen elämäänsä, vanhurskauteensa,
Hänen kirkkauteensa, vaurauteen, terveyteen ja
Herruuteen. Minä olen aina voittoisa ja menestyn
kaikessa mitä teen, sillä Jumalan elämä ja luonto
työskentelevät minussa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 5:30; 1 Korinttolaiskirje 6:17; 1 Johannes 4:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Jaakobin kirje 1 & Hesekiel 17-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Johannes 4:1-14 & Daniel 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALALLINEN TERVEYS ON SINUN
LUONTOSI
Rakkaani, minä toivon ennen kaikkea
muuta, että kaikessa menestyisit ja
olisit terveenä, ja niin sinun sielusikin
menestyy
(3. Johannes 1:2 vapaakäännös).

. Pietarin kirje 2:24, puhuu Jeesuksesta
1
sanoessaan, “Joka “itse kantoi meidän
syntimme” ruumiissansa ristinpuuhun, että

me, synneistä pois kuolleina, eläisimme
vanhurskaudelle; ja hänen “haavainsa kautta
te olette paratut.” Monet kristityt kaikkialla
maailmassa käyttävät tätä jaetta harjoittaessaan
heidän uskoaan parantumiseen; mutta tiesitkö sitä,
että tätä jaetta ei ole kirjoitettu kristittyjä varten?
Se ei ole todellisuudessa sovellettavissa uuteen
luomukseen, koska Pietari kirjoitti ensisijaisesti
juutalaisille, jotka olivat ulkomaille hajaantuneina
(Lue 1. Pietarin kirje 1:1).
Uudella luomuksella on jumalallinen elämä,
itsensä Jumalan elämä; joten miten hän voisi koskaan
tulla sairaaksi? Hengellisessä mielessä pikku lapsena,
joka vielä kypsyy kohti Kristuksen tuntemista, sinä
saatat kuitenkin löytää itsesi sairaana ja sitten voit
ottaa vastaan parantumisen. Mutta totuus asiassa
on kuitenkin se, että jumalallinen terveys on sinun
luontosi Kristuksessa. Parantuminen on hyvä asia;
se on lasten leipää, mutta jumalallisessa terveydessä
vaeltaminen on Jumalan parasta sinulle, jossa sinä
et enää tarvitse parantumista, sillä sinä et enää tule
sairaaksi.
Joillekin ihmisille se ei ole mahdollista, että joku
voisi olla jatkuvasti vaan terveenä; he ajattelevat
sellaisen olevan absurdia, mutta se on se elämä,
jonka Jeesus meille toi. Tämä on sitä mitä Hänen
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kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus saavutti
meitä varten. Hän ei ollut koskaan sairas. Emme
voi lukea mistään kohtaa Raamattua, että Hän olisi
ollut parantumisen tarpeessa; Hän eli täydellisessä
terveydessä.
Siirry siltä tasolta, jossa tarvitaan parantumista
Jumalalta, elämään joka päiväisessä jumalallisessa
terveydessä. Tämä on uuden luomuksen elämää
Kristuksessa Jeesuksessa. Sen ymmärtäminen,
hengellisessä mielessä pikkulapsen tasolla, että
Jeesus otti sinun heikkoudet ja sairaudet, on
hyvä asia. Tämän yläpuolella on kuitenkin vielä
korkeampi tietoisuuden taso ja sen tunnistaminen,
että ollessasi uudestisyntyneenä Jumalan elämä
on todellakin sinussa nyt; sinä olet osanottajana
jumalalliseen luontoon; sinussa on ylösnousemus
elämä, joka on sairauksien ja tautien yläpuolella.
Tämä korkeampi tietoisuus on se, mitä sinun pitäisi
todella opiskella ja harjoittaa myös itseäsi elämään
sen mukaisesti.

TUNNUSTUS
Minä elän tätä maailmaa ja sen korruptoivia
vaikutteita ylempänä. Yksikään sairaus, tauti
tai heikkous ei voi menestyä minun kehossani,
koska minussa on jumalallinen elämä tuhoutumaton ja kukistumaton Jumalan elämä
on hengessäni! Olen tietoinen jumalisuudestani ja
kuolemattomuudestani Kristuksessa Jeesuksessa.
Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2 Korinttolaiskirje 5:17; Johannes 1:12-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Jaakobin kirje 2-3:1-13 & Hesekiel 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Johannes 4:15-21 & Daniel 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HARJOITA VANHURSKAUTTA
Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa,
on kokematon vanhurskauden sanassa,
sillä hän on lapsi (Heprealaiskirje 5:13).

V

anhurskaus on Jumalan luonto, joka on
välitettynä meidän henkiimme, mikä tekee
meistä Hänen kaltaisia. Tämä luonto saa sinut
ajattelemaan niin kuin Hän, puhumaan niin kuin
Hän ja kulkemaan niin kuin Hän. Vanhurskaus
on yhdenmukaisuutta Jumalan tahdon ja luonnon
kanssa. Tämä Jumalan tahto ja luonto täytyy tulla
vastaanotetuksi, opituksi tai löydetyksi Jumalasta
saatujen ilmestysten kautta tai Jumalalta tulevien
ilmestysten kautta.
Toisin sanottuna Jumalan Sanan kautta, sinä
tulet treenatuksi ja opastetuksi vanhurskauden
sanaan tai oppiin; sinut treenataan näkemään ja
ajattelemaan erilailla! 2. kirje Timoteukselle 3:16
sanoo, “Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt
Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös
hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi,
kasvatukseksi vanhurskaudessa,” Jumalan Sana
on Jumalan ohjekirja, joka treenaa sinua kulkemaan
vanhurskauden tietä ja elämää.
Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen palvelutyön
kautta sinä tulet opetetuksi siitä, miten voit elää
Kuningaskunnan elämää kaikista ympäröivistä
olosuhteistasi huolimatta. Tällä treenauksella
sinusta tulee terävä näköinen, poikkeuksellinen
ja kykenevä toimimaan viisaasti ja erinomaisesti
elämässäsi, yhdessä Kristuksen kanssa halliten.
finnish

Roomalaiskirje 5:17 sanoo, “...ne, jotka saavat
armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat
elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen,
kautta.”
Siihen tarvitaan ymmärrystä vanhurskaudesta,
jotta voidaan hallita yli demonien, sairauden,
epäonnistumisten, tappion ja kuoleman. Sinä
tarvitset ymmärrystä vanhurskaudesta, jotta voit
torjua kaiken sellaisen, mikä ei ole Jumalasta ja
hyväksyä ainoastaan sellaisen, mikä on täysin
linjassa Hänen täydellisen tahtonsa kanssa sinun
suhteen. Sinun täytyy olla vanhurskauden sanalla
harjoitettuna, jotta voit puhua eri tavalla, nähdä
erilailla ja ajatella eri tavoin, kuin mitä lihallinen
mieli ajattelee, ajattelua Jumalan totuuden valossa.
Tämän vuoksi sinun täytyy jatkuvasti antautua
Sanan palvelutyölle, sillä Sana on ohjekirjasi
vanhurskauden elämään.

TUNNUSTUS
Minä olen aina nostettuna olosuhteiden yläpuolelle,
hallitsemaan elämässä kuninkaan lailla, koska
minä olen vastaanottanut armon yltäkylläisyyden
ja vanhurskauden lahjan. Elämäni on erinomainen
ja kirkkauden täyteinen. Olen treenattuna
vanhurskauden oppiin ja elämään, ajattelemaan,
näkemään, puhumaan ja kulkemaan erilailla,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:17; Filippiläiskirje 3:8-9; 2 Kirje
Timoteukselle 3:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Jaakobin kirje 3:14-4:1-12 & Hesekiel 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Johannes 5:1-21 & Daniel 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN KIRKKAUTENSA SINUSSA
keskiviikko

Mutta me kaikki, jotka peittämättömin
kasvoin katselemme Herran kirkkautta
kuin kuvastimesta, muutumme saman
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta
kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra,
joka on Henki (2. Korinttolaiskirje 3:18).

J

umalan lapsena, Hänen kirkkautensa on
sinun elämässäsi ja tämän kirkkauden
määrä lisääntyy jatkuvasti, kun mietiskelet ja elät
Sanaa. Tämä on yksi syy siihen, miksi korostamme
seurakunnassa käymisen tärkeyttä. Joka kerta, kun
sinä olet seurakunnassa tai yhteisissä kokoontumisissa
ja kuuntelet Jumalan Sanan julistusta ja opetusta,
kirkkauden määrä elämässäsi lisääntyy. Kun lähdet
kokouksesta, lähdet suuremman kirkkauden määrän
kanssa, kuin tulit.
Sama tapahtuu, kun opiskelet ja mietiskelet
Sanaa omassa rauhassasi; Jumalan kirkkaus sinussa
lisääntyy. Sinun hengessäsi oleva Jumalan kirkkaus
ei ole tietenkään välttämättä aisteilla havaittavissa
olevaa, mutta sen vaikutukset ja seuraukset
ovat ilmeiset. Kirkkaus meissä on niin vahvaa ja
voimallista; mutta se ei ole kuitenkaan samanlaista
kaikilla. Joillakin kristityillä on enemmän kirkkautta
kuin toisilla; kyse on siitä, kuinka paljon Jumalan
Sana tekee työtään sinun hengessäsi! Kyse on
omistautumisesta Sanan elämiseen.
Avausjakeemme sanoo, “...me kaikki, jotka
peittämättömin kasvoin katselemme Herran
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kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen,
niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.” Tämä on
sitä, mitä Sana tekee elämissämme: kun katselemme
Sanaa, tulemme muutetuiksi; kirkkauden määrä
meissä lisääntyy. Mitä enemmän mietiskelemme
Sanaa, sitä kirkkauden täyteisemmiksi tulemme.
Jopa juuri nyt, sinä olet kirkkauden täyteisempi,
kuin mitä olit vielä hetki sitten, johtuen sinun
yhdessäolostasi Sanan kanssa tämän kirjasen
välityksellä. Kun saavut tänään sinun työpaikallesi,
toimistollesi tai jokapäiväiseen ympäristöösi, se
tapahtuu lisääntyneessä kirkkauden määrässä.
Tee vaikutus maailmaasi tällä kirkkaudella.
Jatka kirkkauden määrän kasvattamista sinussa
yhdessäolon, opiskelun ja Sanan mietiskelyn
kautta.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän Sinun kirkkaudestasi
minun hengessäni, joka lisääntyy, kun ilahdutan
itseäni Sanallasi, eläen Kristuksessa olevan
perintöni valossa. Minä elän voitokkaasti joka
päivä, tehden vaikutusta maailmaani, tällä
erinomaisella Kristuksen kirkkaudella, joka on
minun hengessäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Exodus 24:15-18; 2 Korinttolaiskirje 3:7-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Jaakobin kirje 4:13-5:1-20 & Hesekiel 24-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2 Johannes & Daniel 7-8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KIELTÄYDY TULEMASTA HÄIRITYKSI
… pankaamme mekin pois kaikki, mikä
meitä painaa, ja synti, joka niin helposti
meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä
edessämme olevassa kilvoituksessa,
silmät luotuina Jeesukseen, uskon
alkajaan ja täyttäjään…
(Heprealaiskirje 12:1-2).
udestisyntyneenä ollessasi, olet syntynyt
ympäristöön nimeltä “Kristus.” Kristus on
U
persoona ja Kristus on myös paikka. Joten sinä olet

Kristuksessa; se on sinun kotipaikkasi; sinä operoit
Jumalan lapsena sieltä käsin. Nyt, kun olet Kristuksessa,
Pyhä Henki johtaa ja opastaa sinua, mutta tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö poluillasi olisi enää
kiusauksia; lukuisat häiriötekijät yrittävät horjuttaa
sinua pois Jumalan kurssilta elämällesi; mutta sinun
täytyy säilyttää keskittymisesi ja kieltäytyä tulemasta
häirityksi.
Elämän matkan varrella monet asiat tulevat
taistelemaan sinun huomiostasi. Kyseessä voi
olla taloudelliset huolet, lääketieteellisesti eiparannettavissa olevat tartuntataudit, huolet
oman perheesi hyvinvoinnista, huolet työstäsi tai
liiketoimistasi, turvallisuuteen liittyvät huolet, jne.
Mutta sinun täytyy tehdä päätös, että annat huomiosi
ainoastaan Jumalan Sanalle. Laita luottamuksesi
Herraan ja Hänen pettämättömään Sanaansa.
Aseta itsesi oikealle kurssille, täyttämään Jumalan
päämäärää elämällesi, tekemällä selkeän eron
maailman ja Kristuksen välille. Kristus on paikka.
Maailma on myöskin paikka. Missä sinä tahdot elää?
Tahdotko elää tässä maailmassa niin kuin tämän
maailman ihmiset elävät? Jeesus sanoi, Johannes 15:19,
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“...te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät
maailmasta valinnut….”
Sinun tulee elää tässä maailmassa samaan tapaa
kuin Aabraham ja muut Raamatun uskon sankarit
elivät. Heprealaiskirje 11:13-16 sanoo, “Nämä kaikki...
tunnustivat olevansa vieraita ja muukalaisia
maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat
etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet
sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan
heillä ollut tilaisuus palata takaisin; mutta nyt
he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen….” He
elivät muukalaisina; he eivät eläneet tämän maailman
kansalaisina; he eivät eläneet tämän maailman
systeemien periaatteiden mukaisesti.
Kieltäydy olemasta alamaisena tämän maailman
systeemien periaatteille. Sinun kansalaisuutesi on
taivaasta, ei tästä maailmasta. Filippiläiskirje 3:20
(MSG) kertoo meille, “Mutta meitä varten on paljon
enemmän elämässä. Me olemme taivaan korkeuden
kansalaisia….” Halleluja!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua tästä
elämästä, joka minulla on Kristuksessa, elämä
loistokkuudessa, menestyksessä ja voitossa.
Sanasi ja tahtosi perustaminen tänne maan päälle
ovat minun tärkeimmät prioriteettini. Siksi minä
kieltäydyn jäämästä kiinni maailmaan ja sen
systeemeihin, jotka vain sitovat ja satuttavat,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 50:7 NLT; 1 Korinttolaiskirje 10:13; Kolossalaiskirje
3:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 1:1-21 & Hesekiel 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
3 Johannes & Daniel 9-10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VARO TUTTUJA ÄÄNIÄ
Ja laskettuaan kaikki omansa ulos
hän kulkee niiden edellä, ja lampaat
seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen
äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa,
vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne
vierasten ääntä (Johannes 10:4-5).

J

otkut ihmiset saattavat kuulla usein ääniä,
jotka kertovat heille mitä heidän tulisi tehdä
tai siitä mitä he ovat parhaillaan tekemässä. Jotkut
näistä ajatuksista vaivaavat heidän mieltänsä,
erityisesti silloin, kun he ovat tekemässä todella
tärkeitä päätöksiä elämässään. Kristittynä sinun
on tärkeää tuomita Jumalan Sanalla nuo kuulemasi
ajatukset ja äänet, jopa silloinkin kun ne ovat “tuttuja
ääniä.”
Se, että sinun kuulemasi ääni on tuttu, ei vielä
välttämättä tarkoita sitä, että se on Jumalan sinulle
lähettämä ääni. Joten ole siis viisas ja tunnista ero
Jumalan sinulle lähettämän äänen ja vieraan äänen
välillä. Vieras ääni tuo sinulle toisenlaisen sanoman
ja johdattaa sinua väärälle tielle (Kts. 5. Moos. 13:13).
Monesti ihmiset toivovat ja kaipaavat sitä,
että joku tuntematon henkilö tulisi vahvistamaan
heille Jumalan viestin, ajatellen sen olevan näin
yliluonnollisempaa tai erityisempää, kun joku jota
he eivät ole koskaan tunteneet tulisi vahvistamaan
Jumalan Sanan heille. Mutta tämä ei ole Jumalan
tapa tehdä asioita. On todennäköisempää, että
Jumala lähettää sinun luoksesi sellaisen henkilön,
jonka sinä tunnet, vahvistaakseen Hänen Sanansa
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sinun henkeesi, ei sellaista, jota sinä et tunne. Siksi
varmistu aina siitä, että ääni, jota kuuntelet tai
joka johdattaa sinua: joka vahvistaa ajatuksesi ja
profetiasi, on Jumalan ääni, tai henkilön ääni, jonka
Hän lähetti luoksesi.
Ei ole todellista Jumalan lasta, joka ei erottaisi
tai tuntisi Pyhän Hengen ääntä. Jeesus sanoi:“Minun
lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen
ne, ja ne seuraavat minua” (Johannes 10:27), ja
meidän avausjakeessamme, Hän sanoi: “Mutta
vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä,
koska eivät tunne vierasten ääntä” (Johannes
10:5). Monien ongelmana on se, että he jättävät
huomiotta Hänen äänensä. Kuuntele Jumalan ääntä
ja Hänen Sanansa ohjausta, koska Hän puhuu sinulle
Sanassaan ja Pyhän Hengen kautta.

RUKOUS

Kiitos taivaallinen Isä tästä etuoikeudesta saada
tulla opetetuksi ja opastetuksi Sanasi kautta. Sanasi
on minun polkuni valo ja varastoni, mistä käsin
pystyn tekemään viisaita valintoja ja päätöksiä.
Olen herkkänä Pyhän Hengen johdatukselle ja
opastukselle, kun mietiskelen Sanaa, Jeesuksen
Nimessä.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 16:7 TLB; Jesaja 30:21; Johannes 10:27-28

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 1:22-2:1-25 & Hesekiel 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Juudaksen kirje 1:1-11 & Daniel 11-12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE VIISAUDEN OHJAAMANA
Uskon kautta kieltäytyi Mooses
aikuiseksi tultuaan kantamasta
faraon tyttären pojan nimeä. Hän
otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa
yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin
saadakseen synnistä lyhytaikaista
nautintoa (Heprealaiskirje 11:24-25).
vausjakeemme on hyvin opettavainen:
Mooses valitsi mieluummin mennä saman
A
sorron alle, joka kohdistui Jumalan kansaan

Egyptissä, kuin että olisi jatkanut maailman
nautinnoista nauttimista. Tämä oli päätöksen
tekemisen kohta hänen elämässään ja hän tuli
Jumalan viisauden ohjaamaksi, tehdessään oikean
valinnan. Hän arvosti Kristuksen osaksi tulevan
pilkan korkeammalle, kuin kaikki Egyptin aarteet
(Heprealaiskirje 11:26).
Mooses ajatteli Kristuksen pilkkaa seuraavan
Jumalan hyväksynnän ja siunauksen olevan
paljon suurempi aarre, kuin se mitä maailma
voisi hänelle tarjota. Muista, että Egypti on
vertauskuva maailmasta; maailmasta ja kaikesta
siitä mitä maailma edustaa. Mooses oli kaiken lisäksi
koulutettu palatsissa - olemaan Faaraona - kaikkein
“loistokkaimmassa” asemassa sen ajan maailmassa.
Hänestä olisi tullut Faarao, jos hän olisi jatkanut
Egyptissä. Mutta hän ei antanut sen vaikuttaa hänen
päätökseensä.
Jotkut kristityt haikailevat usein maailman ja sen
nautintojen perään, yrittäen edelleen pysyä osana
sitä maailmaa, josta heidät on jo kerran irrotettu
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tai otettu erilleen. Sinä et ole tästä maailmasta;
sinun täytyy kieltäytyä jäämästä kiinni pimeyteen
ja maailman pettäviin systeemeihin. Kun sinut on
kerran tuotu pois maailmasta Kristukseen, älä mene
nyt Kristuksesta maailmaan; se on kiellettyä.
Mooses oli oppinut mies, kaikella egyptiläisten
parhaalla koulutuksella, mutta kun Jumala tarvitsi
häntä, hän laittoi kaiken tämän syrjään ja otti
vastaan palvelutyönsä, toimia Jumalan kansan
vapauttajana. Paavali teki myös saman, hän sanoi,
“Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon
ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani,
tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä
olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että
voittaisin omakseni Kristuksen” (Filippiläiskirje
3:8). Joten, anna Jumalan viisauden johdattaa sinua
pysymään Jumalan ennalta määrittämällä polulla
elämääsi varten.

RUKOUS

Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua viisaudestasi,
joka tekee työtään minussa, sillä Kristus on tehty
minun viisaudekseni. Tämä viisaus tulee julki
kaikessa siinä mitä minä teen, jopa tekemissäni
valinnoissa; minä en tee tyhmiä päätöksiä. Viisaus
tulee kuulluksi sanoissani ja nähdyksi teoissani,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 4:5-7; 2 Kirje Timoteukselle 3:14-15; 1
Korinttolaiskirje 1:30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 3 & Hesekiel 31-32
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Juudaksen kirje 1:12-25 & Hoosea 1-2
Leave comments on today’s devotional at
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HÄNEN ELINVOIMAISEN ELÄMÄN
ILMENTYMÄ SINUSSA
...Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi,
kuinka suuri pakanain keskuudessa
on tämän salaisuuden kirkkaus:
Kristus teissä, kirkkauden toivo
(Kolossalaiskirje 1:26-27).

ristinusko ei ole uskonto, vaikkakin se
on listattuna monien toimesta yhdeksi
K
maailman uskonnoista. Uskonto kuvailee ihmisen

kyltymätöntä halua tavoittaa “Jumalaa,” jonka hän
uskoo olevan olemassa jossain, ja hänen pelostaan
tätä “Jumalaa” kohtaan, kuka ikinä se sitten onkaan.
Hänen tekonsa kuvailevat hänen ajatuksiaan tästä
“Jumalasta,” jota hän yrittää etsiä ja ymmärtää;
yrittäen elää elämäänsä sitten tämän ajattelun
ja havainnoinnin mukaisesti tämän jumalallisen
olennon suhteen. Kristinusko on täysin erilaista.
Kristinuskossa ihminen ei ole etsimässä Jumalaa;
sen sijaan, ihminen on tuotu elävään suhteeseen,
liittoon ja ykseyteen Jumalan kanssa. Kristinusko
on Kristus sinussa, elämässä ja työskentelemässä
Hänen vanhurskauttaan sinun kauttasi. Jumala
on antanut meille voitokkaan elämän Kristuksessa
Jeesuksessa. Kristinuskossa eletään tätä ylivertaista
elämää Kristuksessa; se on elävän Sanan julki tuloa
ihmiselämään.
Kristinuskon syvyydestä täytyy tulla sinulle
ensin ilmestys käytännön tasolla, muuten sinulla
on vain uskonnollisuutta kristinuskon periaatteiden
mukaisesti. Kristittynä oleminen tarkoittaa, että
sinulla on nyt todella Jumalan luonto sisällä sinun
hengessäsi. Kristitty on Jumalan vanhurskauden
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paljastus; Hänen kirkkautensa ilmentymä ja loiste.
Halleluja!
Kristitty on kirjaimellisesti syntynyt Jumalasta;
hän on ”Jumala-ihminen”; hän on Jumalan
“ihmiskuntaa”; hänellä on Jumala-elämä, ja hän
elää Jumala-elämää täällä maan päällä. Itse asiassa
hän on “jumala.” Psalmi 82:6 sanoo, “Minä sanon:
Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman
poikia.” Me olemme Korkeimman lapsia, koska me
emme ole “...syntyneet verestä eikä lihan tahdosta
eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta” (Johannes
1:13). Tästä syystä sairauden, taudin tai kehon
heikkouksien ei pitäisi olla, eikä ne enää voikaan
olla sinun herroinasi.
Sinä olet osallinen jumalallisesta luonnosta;
tämä luonto ei voi tulla sairauden, taudin tai
minkään mikä on pimeydestä korruptoimaksi tai
saastuttamaksi, koska kyseessä on Jumalan luonto.
Tätä on kristinusko: se on jumaluuden - Kristuselämän - työskentelyä sinussa; taivaallisten asioiden
harjoittamista täällä maan päällä! Halleluja!

TUNNUSTUS

Minä olen Jumalan asuinpaikka. Hänessä minä
elän, liikun ja on koko olemiseni. Minä olen
iankaikkisten totuuksien kuljettaja ja osallinen
jumalallisesta luonnosta. Minulla on kyky
aikaansaada positiivisia muutoksia maailmaani,
sillä suurempi on Hän, joka elää minussa. Kunnia
Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1 Johannes 4:4; 1 Johannes 5:11-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 4 & Hesekiel 33-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Ilmestyskirja 1:1-20 & Hoosea 3-4
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HÄN ANTAA SUUREMMAN ARMON...EI
SUUREMPAA VOIMAA
Mutta hän antaa sitä suuremman armon.
Sentähden sanotaan: Jumala on ylpeitä
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon
(Jaakobin kirje 4:6).

itä tahansa Jumala pyytää sinua
M
tekemään, Hän antaa sinulle siihen
armon. Roomalaiskirje 12:6-8 sanoo, “ja meillä on

erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä
meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen
lahja, käyttäköön sitä...Jos virka, pitäköön
virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon
uskollinen opettamisessaan; jos kehoittaa, niin
kehoittamisessaan….” Huomaatko miten meille
on annettu armolahjoja, erityisiä kykyjä sen armon
mukaan, minkä Jumala meille antaa. Tämä osoittaa
meille sen, että on olemassa erilaisia määriä armoa,
riippuen siitä mitä Hän pyytää meitä tekemään.
Jos aloitit esimerkiksi palvelutyössäsi
tavoittamaan tiettyä määrää ihmisiä, Jumala tulee
antamaan sinulle armon sen määrän käsittelemiseen.
Kun sitten olet tavoittamassa kymmenkertaista
määrää ihmisiä, Hän tulee antamaan sinulle
suuremman armon, ei lisää voitelua tai voimaa.
Raamatussa ei ole missään kohtaa mainintaa siitä,
että Hän tulisi antamaan sinulle enemmän voimaa tai
lisää voitelua. Mikä voima voisi olla enemmän kuin
Pyhä Henki, joka asuu jo meissä? Hän on Jumalan
voima! Jaakob kertoo meille avausjakeessamme, “...
hän antaa sitä suuremman armon...” Mitä armo on?
Se on jumalallista vaikutusta ihmisen hengessä. Se on
sisäisen jumalallisen vaikutuksen ulostuloa tai sen
ulkoista heijastumaa: jumalallisuuden kauneutta,
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kyvykkyyttä, täydellisyyttä, erinomaisuutta,
hyveellisyyttä ja kirkkautta sinun ihmis hengessäsi.
Joidenkin ongelmana on vääränlainen kielen
käyttö. Se mitä monet kutsuvat voiteluksi, onkin
itse asiassa armoa, mutta he eivät ymmärrä
sitä. He sanovat, “Jumala on antanut minulle
enemmän voiteluaan,” ei; Hän ei ole antanut! Hän
on antanut sinulle enemmän armoaan. Hänen
voimansa, joka on sinun sisälläsi, on nyt vapautettu
suuremmissa määrin ulkopuolellesi, perustuen
Hänen kutsumukseen sinun elämällesi.
Sinä voit kulkea lisääntyneessä armossa ja
saavuttaa enemmän Herralle! Sinä voit saada
Hänen kauneutensa, kirkkautensa ja hyvyytensä
vapautumaan kasvavissa määrin sinun elämääsi
ja kirjoitukset kertovat meille miten: se tapahtuu
sinun nöyryytesi kautta, Sanalle alistumisen ja
uskollisuuden kautta niissä asioissa, joita Hän on
kutsunut sinut tekemään.

RUKOUS

Kiitos siunattu Isä, että olet antanut minulle
yltäkylläisen armon ja vanhurskauden lahjan.
Minä tuotan erinomaisia tuloksia sinun armosi
kautta, joka toimii super-yltäkylläisenä elämässäni,
aikaansaaden kaikessa menestymistä. Sinun
kauneutesi, kirkkautesi ja hyvyytesi tulevat tänään
kasvavissa määrin vapautetuiksi minun kauttani,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2 Pietarin kirje 1:2; Heprealaiskirje 4:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Pietarin kirje 5 & Hesekiel 35-36
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Ilmestyskirja 2:1-12 & Hoosea 5-6
Leave comments on today’s devotional at
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OTA HÄNET SANANMUKAISESTI!
tiistai

Niin on myös minun sanani, joka
minun suustani lähtee: ei se minun
tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee
sen, mikä minulle otollista on, ja saa
menestymään sen, mitä varten minä sen
lähetin (Jesaja 55:11).
arkus 7 kertoo tarinan syyrofoinikialaisesta
naisesta, jonka nuoressa tyttäressä oli paha
M
henki. Nainen kääntyi Herran Jeesuksen puoleen,

anoen Häntä parantamaan tyttärensä, mutta Mestari
ei vastannut. Nainen pysyi sinnikkäänä, kunnes
opetuslapset alkoivat jo kiusaantua ja pyysivät
Jeesusta lähettämään naisen matkoihinsa. Jeesus
sanoi sitten naiselle, “Anna ensin lasten tulla
ravituiksi; sillä ei ole soveliasta ottaa lasten leipää
ja heittää koiranpenikoille” (Markus 7:27). Tästä
vastauksesta lannistumatta, nainen sanoi takaisin,
“... Niin, Herra; mutta syöväthän koiranpenikatkin
pöydän alla lasten muruja” (Markus 7:28). Naisella
oli suuri usko, jota Herra kommentoi sanomalla, “...
Tämän sanan tähden, mene; riivaaja on lähtenyt
sinun tyttärestäsi” (Markus 7:29).
Rakastan Jeesuksen tapaa palvella tätä naista.
Hän ei puhunut riivaajalle. Hän ei sanonut,
“Paholainen, lähde tytöstä!” Sen sijaan, naiselle
puhuessaan Hän sanoi, “riivaaja on lähtenyt sinun
tyttärestäsi.” Tässä oli kaikki mitä naisen tarvitsi
kuulla – Sana Mestarilta – ja nainen tarttui uskollaan
kiinni tähän sanaan.
Samantapainen tarina löytyy myös kuninkaan
virkamiehestä, jonka poika oli kuolemaisillaan. Hän
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tuli Jeesuksen luokse ja puhui Jeesukselle, ja kaikki
mitä Mestari hänelle sanoi oli, “Mene, sinun poikasi
elää….” Ja Raamattu kertoo, “…mies uskoi sanan,
jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni” (Johannes
5:50). Tämä oli uskoa. Hän otti Mestarin Hänen
Sanansa mukaisesti ja meni pois ihmettä odottaen.
Kotimatkalla hänen palvelijansa tapasivat hänet ja
sanoivat hänelle, “Hyviä uutisia isäntä! Poikasi
elää” (Johannes 4:51). “Mihin aikaan poikani oli
alkanut toipua?” kuninkaan virkamies kysyi ja
hänen palvelijansa vastasivat, “Eilen seitsemännellä
tunnilla” (Johannes 4:52). Pojan isä ymmärsi, että
ihme oli tapahtunut sillä samalla hetkellä, kun Jeesus
oli puhunut parantumisen sanat.
Kaikki mitä sinä tarvitset, kaikenlaisista
ahdingoista ulos tulemiseen, on Sana Jumalalta:
löydä se, mitä Hän on sanonut sinun tilanteestasi ja
tartu kiinni Hänen Sanaansa, vakaasti seisten uskosi
maaperällä. Kun harjoitat uskoasi Sanaan, se tulee
tuottamaan tuloksia sinulle ja sinua varten – sinulla
tulee aivan varmasti olemaan oma todistuksesi.

RUKOUS

Rakas taivaallinen Isä, minä iloitsen tänään sinun
Sanassasi, joka rakentaa uskoani vahvaksi ja
vaikuttaa tekemisiini. Sinun Sanasi on minun
elämäni ja valo joka näyttää minulle miten kulkea
voiton, menestyksen ja hyvinvoinnin polkuja
pitkin, päivästä päivään, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Jesaja 55:10-11; Johannes 6:63; Heprealaiskirje 4:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2 Pietarin kirje 1 & Hesekiel 37-38
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Ilmestyskirja 2:13-29 & Hoosea 7-8
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PYSY HÄNEN RAKKAUDESSAAN
Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin
minäkin olen rakastanut teitä; pysykää
minun rakkaudessani (Johannes 15:9).
nnen ylösnousemustaan Jeesus sanoi
opetuslapsilleen, “...pysykää minun
E
rakkaudessani,” kuten näimme avausjakeestamme.

Kristuksen rakkaus on todellista. Jos olet koskaan
kokenut Kristuksen rakkautta, se menee ylitse
kaikesta siitä, mitä tässä maailmassa on. Raamattu
sanoo, “Ja minä rukoilen, että Kristus tulisi
olemaan enemmän ja enemmän kotonaan teidän
sydämissänne, kun te luotatte häneen. Kasvakoon
teidän juurenne syvälle Jumalan ihmeellisen
rakkauden maaperään. Ja olkoon teillä voima
ymmärtää, kuten kaikkien Jumalan ihmisten tulisi,
miten leveä, miten pitkä, miten korkea ja miten syvä
hänen rakkautensa todella on. Niin, että te voitte
kokea Kristuksen rakkauden, vaikkakin se on niin
suuri, että ette voi sitä koskaan täysin käsittää.
Silloin te tulette täytetyiksi kaikella elämän
täyteydellä ja voimalla, joka tulee Jumalasta”
(Efesolaiskirje 3:17-19 NLT).
Joten, meille palveluksen työn eteenpäin
vieminen ja Herran työn tekeminen, on Hänen
rakkautensa pakottavan voiman lopputulosta.
Siksi Evankeliumin palvelutyömme Herralle ei
olekaan työ, vaikka se tietyllä tapaa sitä onkin; sen
sijaan kyseessä on todellisuus, palveluksen työssä
palveleminen on kulkemista Herran yhteydessä, aina
uudistettuna ja virvoitettuna, sinun näkysi laajenee
jatkuvasti ja elämäsi menee ikuisesti eteenpäin; sinä
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edistyt jatkuvasti.
Hänessä sinä olet ikuisesti lisääntyvän
kirkkauden vaelluksella; sinun ei tarvitse koskaan
miettiä vahvana pysymistä, vahvana lopettamista tai
toivoa, että tulisit täyttämään kohtalosi Hänessä; ei.
Sen sijaan, sinä olet tyytyväisenä ja innoissasi siitä,
että olet Hänessä ja Hän on sinussa. Hän on sinun
kirkkautesi, menestyksesi ja elinvoimaisuutesi;
ja kaikki mistä sinä enää välität, on vain oppia
tuntemaan Häntä enemmän, Hänen miellyttäminen
ja rakastaminen enenevissä määrin. Jokaisesta
päivästä tulee näin uusi kaunis mahdollisuus nauttia
Hänen rakkaudestaan, iloita Hänen siunauksistaan
ja kylpeä Hänen kirkkaudessaan, sydämelläsi
olevalla entistä suuremmalla rakkauden määrällä
Häntä kohtaan. Halleluja.

RUKOUS

Rakastava Isä, olen ikuisesti kiitollinen sinun
rakkaudestasi minun hengessäni, joka saa työni
Evankeliumin hyväksi olemaan saumatonta,
antoisaa, hedelmällistä ja jännittävää. Rakkautesi
pakottaa ja motivoi minua tavoittamaan syntisiä
ja voittamaan heidät Kristukselle, kääntämällä
heidät synnistä vanhurskauteen ja siirtämällä
heidät pimeyden valtakunnasta Jumalan poikien
kirkkauden täyteiseen vapauteen, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2 Korinttolaiskirje 5:14; Roomalaiskirje 5:5; Johannes 15:10
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USKO SANAAN
Usko tulee siis kuulemisesta, mutta
kuuleminen Kristuksen sanan kautta
(Roomalaiskirje 10:17).

S

imon Pietari ja hänen kumppaninsa olivat
olleet kalassa saamatta yhtään mitään ja he
alkoivat jo valmistautua ankkuroimaan venettään
iltaa vasten, kun Jeesus tuli paikalle. Hän pyysi
Pietaria siirtämään veneensä vähän kauemmas
järvelle, jotta Hän voisi palvella sieltä käsin
kohisevaa kansan joukkoa.
Pietari noudatti Jeesuksen pyyntöä ja Hän
saarnasi Pietarin veneestä käsin. Kun Jeesus oli
valmis, Hän sanoi Pietarille, “...Vie vene syvälle ja
heittäkää verkkonne apajalle.” Huomaa alleviivattu
kohta Pietarin vastauksesta, kun hän sanoi, “Mestari,
koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole
mitään saaneet; mutta sinun käskystäsi minä
heitän verkot” (Luukas 5:4-5). Mitä Pietarille oli
tapahtunut? Usko oli tullut välitetyksi häneen, kun
hän oli kuunnellut Jeesuksen saarnaa ja opetusta;
siksi hänelle oli nyt helppoa toimia Mestarin sanojen
mukaisesti.
Vaikka Pietari tiesi, että se ei ollut luonnollisessa
mielessä mahdollista hänelle ja hänen kumppaneilleen
saada kalansaalista enää siihen aikaan illasta, he
olivat olleet jo koko päivän järvellä ahkeroimassa
ilman tulosta, mutta hän toimi uskossa Jeesuksen
sanoihin ja lopputulos oli ylitse kaiken sen, mitä
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hän olisi voinut ikinä kuvitella. Raamattu kertoo,
“...he saivat saarretuksi suuren joukon kaloja, ja
heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat
toisessa veneessä oleville tovereilleen, että nämä
tulisivat auttamaan heitä; ja he tulivat. Ja he
täyttivät molemmat veneet, niin että ne olivat
uppoamaisillaan” (Luukas 5:6-7).
Uskon tärkeyden merkitystä kristityn elämässä
ei voida ylikorostaa. Mitä usko on? Se on ihmisen
hengen vastausta Jumalan Sanaan. Kun sinä
kuulet Jumalan Sanan ja vastaat sen mukaisesti,
ilman minkäänlaisia epäilyksiä tai epäuskoa,
niin kuin Pietarikin toimi, sinulla tulee varmasti
olemaan myös oma todistuksesi. Joten jatka uskosi
kasvattamista Sanan kautta ja vahvista uskoasi
harjoittamalla sitä; tarkoittaen sitä, että sinä laitat
Sanan työskentelemään.

RUKOUS

Rakas Isä, kun kuulen, opiskelen ja mietiskelen
Sanaa, minun uskoni rakentuu vahvaksi ja
kun toimin Sanassa, uskoni voittaa ja tulee
vahvistetuksi. Minä kuljen voitossa olosuhteiden
ylitse, sillä olen Aabrahamin siementä; minulla
on vahva ja horjumaton usko, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 10:17; Heprealaiskirje 11:6; Matteus 21:21
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LIITOSSA ISÄN KANSSA
Etkö usko, että minä olen Isässä, ja
että Isä on minussa? Niitä sanoja,
jotka minä teille puhun, minä en puhu
itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu,
tekee teot, jotka ovat hänen.
(Johannes 14:10).

H

erra Jeesus kutsui Pyhää Henkeä Isäkseen,
joka asuu Hänessä, osoittaen näin Pyhän
Hengen siksi Persoonaksi, joka teki ihmeitä Hänen
kauttaan, kun Hän käveli täällä maan päällä. Hän
sanoi lisäksi vielä, Johannes 8:38, “Minä puhun, mitä
minä olen nähnyt Isäni tykönä….” Näin ollen on
selvää, että Jeesus kulki liitossa Isän kanssa aivan
poikkeuksellisella tavalla. Hän ei tehnyt mitään
ilman Pyhän Hengen voimaa.
Hän sanoi, Johannes 5:19, “...Totisesti, totisesti
minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään
tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän
tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika
samoin tekee.” Hän oli aina tietoisena Hänen
erottamattomasta ykseydestään Isän kanssa. Ei
ihme, että Hän oli niin suurenmoinen menestys ja
meidän tulee jäljitellä Häntä. Meidän täytyy kulkea
liitossa Isän kanssa, aivan kuten Hänkin kulki.
Kun olet vastaanottanut Pyhän Hengen, Isä
asuu sinussa nyt, sillä sinä olet Hänen temppelinsä
(1. Korinttolaiskirje 16:19). Joten, aivan niin kuin
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Jeesus, sinä olet myös Isässä ja Isä on sinussa. Tule
tietoiseksi tästä todellisuudesta. Tule tietoiseksi
siitä, että sinä et ole yksin. Sinun ei tarvitse yrittää
tavoittaa Isää; Hän on sinussa. Sinun ei tarvitse edes
itkeä tai huutaa, jotta Hän kuulisi sinua. Kaikkialle
minne sinä menet, sinä menet Isän kanssa, joka asuu
sinussa pysyvästi.
Pyhä Henki on sinun todellinen Isäsi. Hän
tuntee sinut paremmin kuin mitä sinä itse tunnet
itsesi. Sinussa ei ole mitään, mikä olisi vierasta
Hänelle. Hän on paljon intohimoisempi sinun
menestyksesi suhteen, kuin mitä sinä itse voisit
koskaan olla. Hyväksy vain yksinkertaisesti se,
miten Hän näkee sinut ja tule vakuuttuneeksi tästä
kuvasta; silloin sinä olet valmis kulkemaan liitossa
Hänen kanssaan.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä suuresta
kunniasta ja etuoikeudesta olla yhteydessä
sinun kanssasi. Olen ohjattuna tuntemaan sinun
täydellisen tahtosi ja olen johdatettuna menemään
siihen suuntaa, johon minun kuuluu mennä, koska
minä kuljen liitossa sinun kanssasi. Elämäni
kulkee kirkkaudesta kirkkauteen, tänään ja
ikuisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1 Korinttolaiskirje 6:17; Galatalaiskirje 4:6-7; 2
Korinttolaiskirje 6:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Johannes 1-2:1-14 & Hesekiel 43-44
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Ilmestyskirja 4:1-11 & Hoosea 13-14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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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:

south africa:		
united kingdom:		
+44 (0)1708 556 604

+27 11 326 0971

nigeria:
+234 812 340 6547
+234 812 340 6791

canada:

usa:
+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111
+1-281-759-6218

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

finnish

KIRJOITTAJASTA

P

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