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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 1,800 eri kielellä
ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme
siihen, että vuoden 2019 painos tästä päivän sanasta tulee
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden.
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen
Jumalan Sanassa.
-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-

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

-Pastori Chris Oyakhilome
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JUMALALLINEN KIRKASTUMINEN
Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa
näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat
säteilevän valkoisiksi (Luukas 9:29).
sein ihmiset rukoilevat, “Oi Jumala! Anna
U
kirkkautesi tulla ylleni.” Mutta nyt tässä Uuden
Testamentin ajassa tällainen on vääränlainen rukous.

Monet rukoilevat näin, koska he ihastelevat sitä mitä
Moosekselle tapahtui Vanhassa Testamentissa, kun
Jumalan kirkkaus tuli hänen ylleen ja säteili hänen
kasvoillaan. Mutta tänä päivänä meillä on nyt jotain
paljon parempaa kuin tämä, koska Pyhä Henki, joka
on kirkkauden Henki, elää meissä.
Se, mitä meillä on nyt, on paljon erinomaisempi
kirkkaus, paljon suurempi kirkkaus: “Sillä jos
kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on
vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa
määrin kirkkautta. Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on
tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen
kirkkauden tähden. Jos sillä, mikä on katoavaista, oli
kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on
pysyväistä, oleva kirkkautta” (2. Korinttolaiskirje 3:1011). Luetaan vielä uudelleen avausjakeemme, siinä
sanotaan: “Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa
näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän
valkoisiksi” (Luukas 9:29). Tästä näemme sen, mitä
Jeesukselle tapahtui, kun Hän rukoili kirkastusvuorella:
Hän kirkastui. Hänestä säteili niin paljon kirkkautta, että
Hänen koko olemuksensa muuttui. Tämä kirkkaus ja
voima tulivat Hänen sisimmästään käsin.
Tämä sama tapahtuu meille silloin, kun me
rukoilemme. On olemassa kaksi asiaa, joita tekemällä
me kirkastumme ja joiden kautta tämä kirkkaus
alkaa kirjaimellisesti loistamaan kasvoiltamme. Mitä
enemmän sinä teet näitä kahta asiaa, sitä enemmän
6
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tulet myös kokemaan tätä kirkastumista. Ensimmäinen
näistä on kielillä rukoileminen. Raamattu sanoo,
“Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva
rakentaa seurakuntaa…” (1. Korinttolaiskirje 14:4).
Sinä tulet ladatuksi, muutetuksi ja rakennetuksi, aivan
niin kuin tapahtuu akkua ladattaessa, mikä tarkoittaa
siis sitä, että sinun valosi alkaa hehkumaan. Halleluja!
Juudaksen kirje 1:20 sanoo, “Mutta te, rakkaani,
rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle,
rukoilkaa Pyhässä Hengessä.” Tämän täytyy siis olla
sen kaltaista rukousta, mitä Jeesus rukoili, jotta Hengen
ulottuvuudessa voisi tapahtua tällaista kirkastumista.
Toiseksi, joka kerta kun sinä puhut Sanaa rukouksessa,
tämä tapahtuu myös sinulle. Kyllä, sinä tulet muutetuksi
kirkkaudesta kirkkauteen.
Mitä tarkemmin Jumalan Sana tulee vapautetuksi
sinun henkesi kautta rukouksessa, sitä enemmän
sinun henkesi alkaa hehkumaan. Tämä auttaa sinua
ymmärtämään sen, miksi sinun tulee rukoilla kaiken
aikaa. Kun sinä rukoilet, sinä tulet kirkastetuksi ja
mitä enemmän vietät aikaa tässä kirkkaudessa, sitä
enemmän sinä myös kannat sen vaikutusta kaikkialle
mukanasi. Seuraavan päivän opetuksessa me tulemme
tarkastelemaan vielä lähemmin tätä ilmiötä.

RUKOUS

Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua Sanastasi,
joka on tullut tänään henkeeni. Kun puhun kielillä,
juuri nyt, tulen kirkastetuksi ja muutetuksi jokaisella
elämäni osa-alueella kirkkaudesta kirkkauteen ja
sinun Sanasi valo loistaa aina vaan kirkkaampana
minussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Matteus 17:1-2; Apostolien teot 6:15;
2. Mooseksen kirja 34:29

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Johannes 2:15-3:1-10 & Hesekiel 45-46
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 16:23-33 & 2. Aikakirja 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Älkää mukautuko tämän maailman menoon,
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen
kautta, niin että osaatte tutkia, mikä on se
hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen Jumalan
tahto (Roomalaiskirje 12:2 KJV).

S

inun mielesi on todella tärkeä. Se toimii
ovena sinun henkeesi ja tämän oven kautta
sinä voit myös tuoda asioita hengestäsi käsin
tähän luonnolliseen maailmaan. Alleviivattu kohta
avausjakeessamme kertoo meille, “...muuttukaa
(tulkaa täysin muutetuiksi) mielenne uudistuksen
kautta,” joka tarkoittaa sitä, että sinä vaihdat omat
ajatuksesi Jumalan ajatuksiin. Sinä heität pois lihallisen
ajattelusi, lihalliset ideasi, ja vastaanotat Hänen loistavat
ajatukset ja ideat. Jälkimmäinen osa tästä sanoo, “...niin
että osaatte arvioida, mikä on se hyvä, hyväksyttävä
ja täydellinen Jumalan tahto.”
Sana “tutkia” tulee kreikan kielen sanasta –
dokimazo – joka tarkoittaa tutkimista tai tarkastamista.
Kyse on yksinkertaisesti aivan samasta asiasta kuin
vaikkapa tulliviranomaisilla, joiden vastuulla on estää
laittomien tavaroiden liikkuminen - salakuljetuksen
pysäyttäminen. Kun tulli löytää jotain, he eväävät siltä
maahanpääsyn. Tämä on juuri sitä, mitä meidän tulisi
ymmärtää tästä Raamatun paikasta mielenuudistukseen
liittyen. Sinä pystyt “tutkimaan” omat ajatuksesi ja tämä
tarkoittaa siis kaikkien niiden ajatusten tarkastamista,
joiden sinä annat kulkea oman mielesi läpi, jotta voit
8
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olla täysin varma siitä, että ne ovat kaikki linjassa
Jumalan Sanan ja Hänen täydellisen tahtonsa kanssa
sinun elämäsi suhteen.
Kun nyt olet uudestisyntynyt, sinun edellytetään
ajattelevan erinomaisesti ja näkevän ainoastaan kuvia
erinomaisuudesta. Keskitä mielesi asioihin, jotka ovat
puhtaita, oikeita, kunniallisia, rakastettavia ja hyvää
todistusta. Sinulla ei ole enää varaa jatkaa sillä vanhalla
elämäntyylillä, koska sinä olet nyt erilainen.
Efesolaiskirje 4:22-23 sanoo, “Että teidän tulee
panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen
vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja
seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä.” Tämä
jae ilmaisee saman ajatuksen: ajattele ja elä erilailla,
koska sinä olet nyt Jumalan lapsi. Kun teet tämän,
sinä annat uudeksi luodussa ihmishengessäsi olevalle
kirkkaudelle ilmaa hengitettäväksi. Ja sinussa oleva
Hengen kauneus tulee jatkuvasti kasvavissa määrin
paljastetuksi ympäristöllesi. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minut on puettu hengellisesti uuteen ihmiseen, joka
on tullut uudistetuksi ja uudelleen muotoilluksi
täydelliseen tietoon Luojansa kuvan mukaisesti.
Minä ajattelen erinomaisia ajatuksia ja näen
ainoastaan kuvia erinomaisuudesta, menestyksestä,
voitosta ja yltäkylläisyydestä! Mieleni on keskittynyt
asioihin, jotka ovat puhtaita, oikeita, kunniallisia,
rakastettavia, hyveellisiä ja hyvää todistusta. Kunnia
Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 4:22-24; Kolossalaiskirje 3:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Johannes 3:11-24 & Hesekiel 47-48
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 17:1-10 & 2. Aikakirja 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TÄYDELLISYYS ON MAHDOLLISTA
Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän
taivaallinen Isänne täydellinen on
(Matteus 5:48).
otkut ihmiset uskovat ja pitävät kiinni
J
vääränlaisista opetuksista ja ideoista vuosikausia,
koska heille ei ole opetettu Sanaa oikealla tavalla. Se,

että jokin kuulostaa kivalta ja uskonnolliselta, ei vielä
tarkoita sen olevan yhdenmukaisessa linjassa Jumalan
Sanan kanssa. On olemassa esimerkiksi niitä, jotka
sanovat, “Me emme tule koskaan olemaan täydellisiä.
Niin kauan kuin olemme tässä luonnollisessa kehossa,
me tulemme tekemään syntiä, ja kaikkihan me
teemme jatkuvasti virheitä.” Mutta tämä ei ole sitä,
mitä Raamattu meille opettaa.
Monet heistä, joilla on tällaisia uskomuksia,
ovat saaneet ne omista kokemuksistaan. He luulevat
kaikkien muidenkin tekevän virheitä, koska he tekevät
itse virheitä omissa elämissään. Joten he eivät usko
täydellisyyteen. Mutta ongelma onkin siinä, että he
eivät tiedä sitä, mitä Kristuksessa oleva täydellisyys
on. Kun opiskelet Sanaa, et löydä sieltä yhtäkään
sellaista paikkaa, joka vihjailisi täydellisyyden olevan
mahdotonta.
Me luemme avausjakeestamme, “Olkaa siis
te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne
täydellinen on.” Sana “täydellinen” on kreikan
kielellä “teleios” ja se tarkoittaa täyteen mittaan
kasvanutta; kokonaista, eikä mistään kohtaa vajaata.
Tässä jakeessa Jumala tahtoo siis sinun tutkivan oman
sydämesi Jumalan sydämen arvojen perusteella. Ja
se, millä tapaa sinä voit tehdä tämän, tapahtuu Sanan
kautta.
Kun sinä ajattelet, rakastat ja annat anteeksi
toisille, siten kuin Jumala tahtoo sinun tekevän, ja
kun sinulla on Isän sydän, tämä on sitä täydellisenä
olemista, niin kuin Hän on täydellinen. Jos me emme
10
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voisi olla täydellisiä, Jumala ei koskaan vaatisi meiltä
sellaista.
Inspiroi ympärilläsi olevia ihmisiä omassa
elämässäsi olevalla erinomaisuudella ja sillä sinussa
olevalla täydellisyydellä, millä sinä teet Hengen
kautta kaiken sen minkä teet. Raamattu kertoo Hänen
kutsuneen meidät “kirkkauteen ja täydellisyyteen” (2.
Pietari 1:3). Tämä tarkoittaa Hänen kutsuneen sinut
erinomaisuuteen, joten erinomaisen elämän eläminen
on luontaista sinun hengellesi.
Usko täydellisyyteen, sillä se on sinun elämäsi ja
luontosi Kristuksessa Jeesuksessa. Raamattu kertoo
Hänen kuolleen siksi, että Hän voisi asettaa sinut Isän
eteen synnistä vapaana ja täydellisenä: “Teidätkin,
jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne
hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt
on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman
kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina
ja moitteettomina eteensä” (Kolossalaiskirje 1:2122).

TUNNUSTUS
Minulla on Kristuksen mieli, joten Hengen täydellisyys
tekee työtään minussa, sillä Hän on kutsunut minut
kirkkauteen ja erinomaisuuteen! Olen täydellinen
ja virheetön, minulta ei puutu mitään, sillä sellainen
kuin Hän on, sellainen olen myös minä tässä
maailmassa. Olen syytön, nuhteeton ja täydellinen
Kristuksessa. Koko elämäni välittää ja viestii toisille
Hänen täydellisyyttä ja kirkkautta, jotta Hänen
Nimensä saisi suuren kiitoksen ja kunnian. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 13:11; 1. Johannes 4:17; Matteus 5:48

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Johannes 4 & Daniel 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 17:11-21 & 2. Aikakirja 7-8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KASVA YMMÄRTÄMISESSÄ
Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että
tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän
on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen
perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
(Efesolaiskirje 1:18).

K

un me sanomme ilmestyksen olevan asteittain
kehittyvää, tämä ei tarkoita sitä, että me
lisäisimme jotain uutta tai että Jumala toisi meille aina
välillä lisää jotain uutta ilmestystä. Kyse on siitä, että
meidän hengelliset silmämme valaistuvat enemmän
sille, mitä Raamatussa on jo meille paljastettuna. Syy
siihen, miksi tämä on asteittain kehittyvää, on siinä,
että me kasvamme. Me opimme jatkuvasti lisää ja
kasvamme ymmärtämisessä.
Kun opiskelet Raamattua, tulet löytämään
sieltä sekä ilmestyksiä että myös havaintoja. Iso osa
siitä, mistä monet puhuvat, ei kuitenkaan ole edes
ilmestystä, vaan ne ovat havaintoja, sillä Jumalan Sana
on täydellinen. Ajattelepa kaikkea sitä, mitä Paavali,
Pietari ja muutkin apostolit sanoivat Raamatussa Pyhän
Hengen kautta. Me emme voi mennä sen ylitse, mitä
he ovat sanoneet. Eli sinä et voi luoda jotain “uutta
ilmestystä,” sillä kaiken täytyy perustua siihen, mitä
Jeesus tuli tekemään. 1. Korinttolaiskirje 3:11 sanoo,
“Sillä muuta perustusta ei kukaan voi laskea, kuin
mikä laskettu on, ja se on Jeesus Kristus.”
Tänä päivänä ei ole olemassa mitään sellaista,
minkä sinä voisit löytää, ja jota ei olisi jo kirjoitettuna
Raamattuun. Mutta sinun tulee ymmärtää se, että kun
sinä opiskelet Sanaa, et ehkä voi koskaan ymmärtää
12
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joitain asioita ennen kuin Henki välittää sinulle
siihen ymmärryksen. Ja tämä on asia, joka on todella
tärkeää ymmärtää. Ainoa asia, joka tulee muuttamaan
elämääsi, on se korkeampi ymmärrys, minkä Henki
antaa ja se tulee vaikuttamaan koko sinun elämääsi.
Sinun rukouselämäsi tulee muuttumaan, koska
oma ajattelusi tulee muuttumaan. Sinusta tulee niin
paljon tehokkaampi kaikessa siinä mitä sinä teet ja
Evankeliumin palvelustyössäsi.
Yhtäkkiä tulet ymmärtämään sen, että kaiken aikaa
kun olit vain “toivonut”, että Jumala eräänä päivänä
alkaisi armollisesti auttamaan sinua, niin se, mitä
sinä oikeasti tarvitsit olikin korkeampi ymmärryksen
taso siitä, että kaikki se, mitä sinä voisit ikinä tulla
tarvitsemaan omassa elämässäsi, olikin jo sinussa
itsessäsi ja se olikin jo sinulle annettuna. Kunnia
Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä tunnustan, että Jumalan Sana toimii minun
parhaakseni, se vie minua elämässäni eteenpäin ja
se on annettu siunaamaan ja korottamaan minua.
Sydämeni ja mieleni ovat avoimena vastaanottamaan
ja ymmärtämään Raamatun kirjoituksia, joten toimin
aina viisaana pelastuksessa, uskoni kautta Kristukseen
Jeesukseen. Sana toimii tehokkaasti elämässäni ja se
tuottaa minussa juuri niitä tuloksia, mistä se puhuu.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. kirje Timoteukselle 2:15; 2. kirje Timoteukselle 3:15;
Efesolaiskirje 1:15-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Johannes 5 & Daniel 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 17:22-26 & 2. Aikakirja 9-10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SEISO MUURINAUKOSSA
Ja Herra sanoi, Simon, Simon, Saatana
on tahtonut seuloa sinua niin kuin viljaa.
Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi,
että sinun usko ei sammuisi. Ja kun palaat
takaisin, niin vahvista veljiäsi
(Luukas 22:31-32 KJV).

T

utkiessani Sanaa, olen lukenut tämän ylempänä
olevan Raamatun jakeen niin monet kerrat.
Kerran kysyin sitten, “Herra Jeesus, miksi sinun täytyi
rukoilla Simonin puolesta? Sinähän olet Jumala.
Miksi et vain muuttanut häntä?” Miksi Jeesus ei vain
profetoinut Simonille ja sanonut: “Sinun uskosi ei tule
sammumaan”? Vaan sen sijaan Hän sanoi: “Minä olen
rukoillut sinun puolestasi.” Kun sinä rukoilet jonkun
puolesta, voit rukoilla ainoastaan toivossa. Joten
Jeesus rukoili toivossa Pietarin puolesta. Tämä on niin
opettavaista.
Aika ajoin Herra avaa silmämme näkemään
sellaisia veljiä ja sisaria Herrassa, joiden puolesta
meidän tulee esirukoilla, jotta heidät saataisiin
siirtymään siihen paikkaan, johon uskomme heidän
kuuluvan. Tämä ei ole ainoastaan pastoreille annettu
velvollisuus. Vaan se on jotain, mitä Herra odottaa
sinulta: perusteellista ja syvällistä esirukousta toisten
puolesta, eikä ainoastaan kadotettujen puolesta, vaan
myös heidän puolesta, jotka ovat jo Herrassa, mutta
jotka saattavat olla kulkemassa harhaan.
Jos kerran Mestari rukoili Pietarin puolesta,
kuinka paljon enemmän meidän sitten tulee rukoilla
meidän veljien ja sisarien puolesta, ettei heidän
uskonsa sammu. Älä vain katso heidän kaatuvan tai
14
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ala kritisoimaan heitä heidän tekemistä virheistä. Seiso
muurinaukossa heidän puolestaan.
Eikö olekin kiinnostavaa, että Jeesus ei sanonut:
“Simon, minä olen rukoillut, ettei Saatana koskisi
sinuun”? Jeesus ei rukoillut, että Saatana ei hyökkäisi
Pietaria vastaan. Vaan sen sijaan Hän rukoili, että
Pietarin usko tulisi voittamaan. Mistä tämä kertoo
meille? Saatana ei ole enää minkäänlainen tekijä, ainoa
tekijä on meidän oma uskomme. Sillä ei ole väliä miten
pahalta tilanne vaikuttaa. Kyse ei ole myöskään siitä
kuinka vakava sairaus on kyseessä, eikä myöskään siitä
kuinka raastava se kipu on, vaan kyse on siitä, että
sinun uskosi on riittävän vahva voittamaan. Tämä on
se, millä on väliä.
Joten kun näet kristittyjä, jotka ovat paholaisen
hyökkäyksen kohteena, joko synnin, sairauden
tai puutteen kautta, yhtenä osana sinun papillista
palvelutyötäsi on rukoileminen heidän puolestaan,
että heidän uskonsa ei sammuisi, riippumatta siitä
tilanteesta, missä he ovat sillä hetkellä.

RUKOUS

Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua tästä
etuoikeudestani seisoa muurinaukossa niiden
kristittyjen puolesta, joiden uskoa kohtaan hyökätään
juuri tänään. Minä rukoilen, että kaikki ne haasteet,
joita he joutuvat kohtaamaan, eivät muodostuisi
ylitsepääsemättömiksi, ja että he voittavat kaikki
kiusaukset. Julistan, että heidän uskonsa voittaa,
ja että he tulevat sinun Henkesi vahvistamaksi
heidän sisimmästään käsin, ja että he pysyvät näin
horjumattomina heidän uskossaan, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 3:14-19; Galatalaiskirje 4:19; Efesolaiskirje 6:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Johannes & Daniel 5-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 18:1-9 & 2. Aikakirja 11-12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME EMME OLE VAIN PELKKIÄ IHMISIÄ
Tämän minä olen kirjoittanut teille,
jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen,
tietääksenne, että teillä on iankaikkinen
elämä… (1. Johanneksen kirje 5:13).

Y

lempänä olevassa jakeessa apostoli Johannes
sanoo, “Tahdon teidän tietävän sen, että teillä
on iankaikkinen elämä.” Tämä kertoo meille kaikessa
yksinkertaisuudessaan sen, että kristittyinä me emme
ole vain pelkkiä ihmisiä. On niin tärkeää, että sinä uskot,
hyväksyt ja ymmärrät tämän, koska niin kauan kuin sinä
et vielä tiedä sitä, että sinä et ole ihminen, sinä tulet
olemaan alamaisena kaikelle sille, mille ihmiset ovat
alamaisena: tämän nykyisen maailman turmeleville
vaikutuksille. Raamattu kertoo meidän paenneen sitä
turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
sillä me olemme osanottajina Jumalan-kaltaisuuteen
(2. Pietari 1:4).
Jotain todellakin tapahtui silloin, kun sinä
uudestisynnyit: sinä todellakin synnyit uudesti. 2.
Korinttolaiskirje 5:17 (KJV) sanoo, “Siis, jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on
vanhaa, on kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi.”
Tämä ei ole mikään klisee! Kristuksessa oleminen
tarkoittaa sitä, että sinä olet syntynyt Kristukseen, ja
että sinut on kastettu Kristukseen (Galatalaiskirje 3:27).
Tämä tarkoittaa sitä, että sinut on upotettu Häneen, ja
sinä olet tullut Hänen kanssaan yhdeksi.
Nyt, kun sinä olet Kristuksessa, sinulla on Jumalan
elämä ja luonto. Sinä olet erilainen olento. Ja Raamatun
mukaan sinulla ei ole kahta erillistä luontoa, sillä se
16
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sinun vanha luontosi on tullut yhdessä Kristuksen
kanssa ristiinnaulituksi (Roomalaiskirje 6:6). Sinulla on
uusi elämä, ylösnousemuselämä, joka on nyt sinun
sisälläsi.
Jaakobin kirje 1:18 sanoo: “Tahtonsa mukaan
hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme
hänen luotujensa esikoiset.” Tämä alleviivattu osa
jakeessa viittaa siihen, että sinä olet erilainen ihminen–
“Jumalan-kaltainen” ihminen. Uudestisyntyneenä
ollessasi sinua ei ole tuotu ainoastaan Kristuksen
tuntemiseen, vaan Kristuksen yhteyteen, joka on tehnyt
sinusta osanottajan taivaalliseen perheeseen. Ei ihme,
että Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 10:34,
“Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: Minä sanoin:
te olette jumalia…” Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä olen Jumalan-kaltainen ihminen, koska
hengessäni on Jumalan elämä ja luonto. Minä en
ole enää vain pelkkä ihminen, sillä minut on tuotu,
ei ainoastaan Kristuksen tuntemiseen, vaan myös
ykseyteen Hänen kanssaan, ja tämä on tehnyt
minusta osanottajan taivaalliseen perheeseen. Minä
tiedän, kuka minä olen! Ja tästä syystä minä hallitsen
elämääni aina voitokkaana Pyhän Hengen voiman
kautta. Aamen!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 82:5-6; Johannes 1:12-13; 2. Pietarin kirje 1:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
3. Johannes & Daniel 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 18:10-18 & 2. Aikakirja 13-14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTINUSKON YMMÄRTÄMINEN
Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki
hänen kanssaan (1. Korinttolaiskirje 6:17).
n olemassa sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole
O
oikein varmoja siitä, mitä kristinusko todella
on. Joten he kärsivät identiteettikriiseistä, koska he

eivät tiedä, keitä he ovat. Tästä samasta syystä monet
sairastuvat ja ovat aina etsimässä lääketieteellistä apua.
Joku saattaa nyt ehkä ihmetellä: “Väitätkö sitten, että
kristittyjen ei kuuluisi olla sairaana?”
Kyllä, kristittyjen ei kuulu olla sairaana! Kristityllä
on iankaikkinen elämä ja tämä elämä on ylempänä
kaikkea sairautta, rappeutumista ja kuolemaa. Kyseessä
on se sama elämä, joka Jeesuksella oli, kun Hän käveli
täällä maan päällä. Jeesus ei ollut koskaan sairaana. Ja
Hän on antanut meille tämän saman yliluonnollisen
elämän, joka kestää kaikenlaiset tartunnat ja taudit.
Halleluja! Nyt voit ymmärtää entistä paremmin sen,
miksi Hän sanoi Markuksen evankeliumissa 16:17-18,
“Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: jos he
juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita.”
Jeesus sanoi tämän ja Hän ei koskaan valehdellut
kenellekään.
Kristitty kuuluu Jumalan luokkaan, eikä hän ole
vain jokin uskonnollinen henkilö. Kristinusko ei edes
ole uskonto, vaan se on Jumalan aktiivista elämää
ihmisessä. Kristinusko on sitä, että Kristus on elävänä
elämässä sinussa. Kyseessä on todellinen suhde
todellisen ja elävän Kristuksen kanssa. Kristinuskossa
sinulle on välitetty Jeesuksen Kristuksen jumalallinen
elämä, ja se on aivan todellinen kokemus. Siinä
samassa hetkessä, kun sinä uudestisynnyit, Kristus otti
asuinpaikkansa sinussa.
18

finnish

Kun sinä todella ymmärrät tämän, silloin tulet
olemaan joka päivä täynnä iloa! Apostoli Pietari puhui
siitä ilosta, joka meillä on, ja jota me pursuilemme
kristittyinä: se on jotain aivan sanoinkuvailemattoman
kirkkaudentäyteistä iloa. Ja miksipä se ei olisi, kun
sinä kerran olet syntynyt ilmaisemaan ja tuomaan
julki Kristuksessa olevaa kirkkautta ja vanhurskautta?
Miksipä se ei olisi, kun kerran olet yhtynyt Herraan ja
olet erottamattomasti yhtä Hänen kanssaan?
Kuinka sitten sairaus, köyhyys, lannistuminen tai
masennus voisivat enää olla sinulle normaaleja asioita?
Ne ovat asioita, joista maailman ihmiset kärsivät, mutta
sinä olet erilainen! Filippiläiskirje 2:12 (KJV) sanoo: “...
työskennelkää oman pelastumisenne eteen pelolla ja
vavistuksella.” Tee omasta kristillisyydestäsi todellista
“elämällä” sitä todeksi. Sana ei tule toimimaan ennen
kuin sinä itse laitat sen toimimaan. Sinä olet se,
jonka täytyy työskennellä Hänen voimansa kautta,
joka sinussa vaikuttaa. Tartu kiinni Sanaan ja elä
sen mukaisesti, silloin oma elämäsi tulee olemaan
erinomaista ja kirkkaudentäyteistä.

TUNNUSTUS
Kristus elää minussa! Minä en ole tavallinen, sillä
minut on kutsuttu Jumalan-kaltaisten yhteyteen. Sen
tähden minä tuon joka päivä julki minussa olevaa
Kristuksen elämää, harjoittamalla hallintavaltaa yli
sairauksien, tautien, epäonnistumisten, köyhyyden ja
kaiken muunkin yli mikä on lähtöisin paholaisesta!
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 6:17; 1. Johannes 5:11-13;
1. Korinttolaiskirje 1:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Juudaan kirje & Daniel 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 18:19-27 & 2. Aikakirja 15-16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ILOISET UUTISET SUURESTA RIEMUSTA
“...Syntyi, jotta ihminen, uudelleen myös syntyen,
kadotuksen välttäisi, Kristuksen kanssa nousisi”,
nämä sanat ovat lähemmäs alkuperäistä versiota
muunneltu suomennos kaikkien aikojen joululauluklassikosta “Enkellaulu kajahtaa” ja kuvaavat
tarkasti Joulun tärkeintä sanomaa kaikille: Jeesus
tuli asuakseen sinussa ja elääkseen kauttasi.
Jouluisin meidän on hyvä mietiskellä sitä erityistä elämää, jonka
Hän tuli antamaan meille. Jeesus Kristus, lihaksi tullut Sana, syntyi
elääkseen sinussa iankaikkisesti Pyhän Hengen kautta. Joten voit
kulkea pää pystyssä varmana siitä juuri nyt, että tämä tuhoutumaton elämä Kristuksessa on tehnyt sinusta ikuisen voittajan!
Kristus elää sinussa kirjaimellisesti; otettuasi Hänet vastaan,
Hän muutti asumaan sydämesi sopukoihin. Tämä tarkoittaa
kirkkauden jo saapuneen: Kristus sinussa on kirkkauden toivo.
Hän tuli asuakseen sydämessäsi ja tehdäkseen sinusta yhtä Isän
kanssa.
Tämä on Joulun ydin; Kristus sinussa! Anna riemun sisimmässäsi
asuvan Kristuksen läheisyydestä täyttää sydämesi tulvimaan tätä
ihanaa Joulun ajan sanomaa , kun levität ympärillesi näitä iloisia
uutisia Hänen rakkaudestaan koko luomakuntaa kohtaan.
HYVÄÄ JOULUA!

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

sunnuntai

8

ÄLÄ LEIKI KRISTILLISYYTESI KANSSA
Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti
kuin minä tulen (Ilmestyskirja 2:25).

Y

ksi asia, josta sinun täytyy tehdä päätös omassa
mielessäsi, on oman kristillisyytesi vakavasti
ottaminen. Älä häpäise hengellisiä asioita tai ala
leikkimään Hengen kanssa. Jotkut ihmiset ovat tulleet
niin lihallisiksi ja tuttavallisiksi hengellisten asioiden
suhteen, että he eivät enää edes ymmärrä sitä, miten
he ovat jo kulkeneet pois Jumalan luota ja pois siitä
suunnitelmasta, joka Hänellä oli heidän elämälleen.
Tästä samasta on kyse siinä, mitä tapahtui Saulille,
Israelin kuninkaalle. Hän oli jo kulkenut liian pitkälle
väärään suuntaan ja sitten, kun profeetta Samuel
oli esirukoilemassa hänen puolestaan, Jumala sanoi,
“Ei ole enää tarvetta rukoilla, olen jo löytänyt toisen
korvaamaan hänet” (lue 1. Samuel 16:1). Jumalan
suunnitelmana oli antaa Saulin suvulle iankaikkinen
hallintavalta Israelissa, mutta Saul menetti sen ja Daavid
sai sen.
Eesaun tarina on toinen tuskallinen kertomus.
Raamattu sanoo: “Ja ettei kukaan olisi haureellinen
tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta
myi esikoisuutensa” (Heprealaiskirje 12:16). Miten
surullista! Myöhemmin, kun hän yritti saada sen
saman siunauksen, jonka hän oli hylännyt, Raamattu
sanoo: “...hänet hylättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa
peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.” Hänen
kyyneleillä ei ollut enää mitään vaikutusta asiaan, sillä
22
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oli jo liian myöhäistä. Tämä sama tapahtuu monille.
Mietitäänpä tilannetta, jossa jostain veljestä
on tehty solunvetäjä tai Raamattupiirin opettaja.
Mutta koska joku “loukkasi” häntä seurakunnassa,
hän loukkaantui siitä niin paljon, että jätti kokonaan
vastuunkantamisen oman solunsa jäsenistä. Hän jopa
päätti niin, että ei jatkaisi enää edes seurakunnan
jäsenenä. Tämä on niin väärin.
Heprealaiskirje 12:15 sanoo, “Ja pitäkää huoli
siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta,
ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan
ja tekemään häiriötä ja monet sen kautta tule
saastutetuiksi.” Älä salli katkeruuden tai suuttumuksen
estää sinua täyttämästä omaa kutsumustasi Kristuksessa.
Tee päätös siitä, että sinä valitset elää Sanassa ja
Jumalan Hengen kautta. Seuraa hengellistä ohjeistusta
ja ole innoissasi omasta palveluksentyöstäsi Jumalan
seurakunnassa.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua armostasi, joka tekee
työtään minussa. Armosi kautta voin toteuttaa sinun
tahtosi ja täyttää oman kutsumukseni. Juoksen omaa
juoksuani kohti maalia ja keskitän kaiken energiani
siihen, että tulen olemaan juuri sitä, minkä vuoksi
Kristus Jeesus on minut pelastanut ja mitä Hän Itse
on suunnitellut minut olemaan, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Johannes 1:8; 1. Korinttolaiskirje 15:58;
2. Pietarin kirje 1:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 1 & Daniel 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 18:28-40 & 2. Aikakirja 17-18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUKSESSA VAELTAMINEN
Niinkuin te siis olette vastaanottaneet
Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa
Hänessä (Kolossalaiskirje 2:6 NKJV).

G

alatalaiskirje 3:27 sanoo jotain voimallista,
mikä on rinnastettavissa siihen, mitä juuri
luimme avausjakeestamme. Siinä sanotaan, “Sillä
kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette
Kristuksen päällenne pukeneet.” Tämä tarkoittaa,
että sinut on puettu Häneen niin kuin vaatteeseen.
Saatat ehkäpä ajatella: “Luulin jo vastaanottaneeni
Kristuksen?” Kyllä, mutta tässä ei ole nyt kyse vain
sisäisestä, vaan myös ulkoisesta.
Sinä olet vastaanottanut Kristuksen Jeesuksen,
Herran, ja Hän elää sinussa Pyhän Hengen kautta. Nyt,
kun sinä olet uudestisyntynyt, sinut on tuotu sisälle
uuteen ympäristöön, jota kutsutaan nimellä Kristus, ja
sinun täytyy nyt vaeltaa tässä ympäristössä. Tämä on
sitä mitä me luimme avausjakeestamme.
Jos olet esimerkiksi autossa, silloin sinä olet
erilaisessa ympäristössä. Mikäli kyseessä on ilmastoitu
auto, ulkona saattaa olla kuuma, mutta sinä liikut
ympäriinsä autolla, nauttien siitä auton erilaisesta
ympäristöstä, toisin kuin ulkona liikkuvat jalankulkijat.
Tämä tuo mieleen israelilaisten kokemukset
siitä, kun he lähtivät Egyptistä kohti Luvattua Maata.
He kulkivat heidän omassa ilmapiirissä. Raamattu
sanoo: “Päivällä Herra kulki heidän edellänsä
pilvenpatsaassa johdattaaksensa heidän matkaa ja
24
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yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa,
niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä.
Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas
yöllä kansan edestä” (2. Mooseksen kirja 13:21-22
NIV).
Kaikkialla muualla erämaassa oli kuumaa ja
auringonpolttamaa, mutta Jumalan ihmiset asuivat
Hänen jumalallisessa läsnäolossa. Pilvenpatsas suojasi
heitä päivän paahteelta. Ja kun taas yöllä oli kylmä,
heidän suojana oli tulenpatsas, joka antoi heille
lämpöä. Samalla tapaa myös sinulla on oma ilmapiirisi
Kristuksessa. Kun olet menossa töihin, sinä olet tässä
ilmapiirissä, jota kutsutaan nimellä Kristus! Kun olet
kotona, koulussa, töissä tai kaupungilla, sinä olet tässä
ilmapiirissä.
Tämä tarkoittaa sitä, että mikään ei voi satuttaa
sinua. Aivan kuten israelilaiset, sinä olet myös
suojeltuna tässä ilmapiirissä – KRISTUKSESSA – sekä
päivällä, että yöllä. Kunnia Jumalalle! Mikä paikka olla!
Se on kirkkauden ilmapiiri. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä asun Kristuksessa, uudessa ympäristössäni!
Olen tässä jumalallisessa läsnäolossa kaikkialla
minne menen ja kuljetan tätä läsnäoloa mukanani,
tuoden Kristuksen täytetyn työn vaikutukset esiin
perheessäni, terveydessäni, raha-asioissani ja kaikissa
muissakin asioissa, mitkä vain koskevat minua jollain
tapaa. Minä en ole tästä maailmasta. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Galatalaiskirje 3:27; Kolossalaiskirje 3:10;
2. Korinttolaiskirje 5:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 2:1-17 & Hoosea 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 19:1-12 & 2. Aikakirja 19-20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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EI ENÄÄ LUPAUKSIA
Hänen jumalallinen voimansa on
antanut meille kaiken, mikä elämään ja
jumalisuuteen kuuluu, hänen tuntemisensa
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkauteen
ja hyveellisyyteen (2. Pietarin kirje 1:3 KJV).
salla kristityistä on yhä edelleen Vanhan
O
Testamentin ajattelumalli, jossa he yrittävät
saada jotakin Jumalalta. He yrittävät saada Jumalan

“lupauksia” toteutumaan heidän elämissään. Mutta se,
että jollain on tällainen tietoisuus, tarkoittaa vain sitä,
että hän on joko välinpitämätön tai täysin tietämätön
sen suhteen, mitä Kristus todella tuli tekemään. Hän
tuli kaikkien Jumalan lupausten täyttymykseksi, niin
että enää ei ole yhtäkään Raamatun lupausta, jota ei
olisi jo täytetty kristitylle.
Kysyin kerran ryhmältä kristittyjä, mitä he
ajattelevat siitä, onko Raamatussa olemassa jokin
lupaus uudelle luomukselle ja joku mainitsi Psalmin
37:4: “Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle
mitä sydämesi toivoo.” Tämä on juuri se ongelma:
sanoin monien elävän Vanhan Testamentin elämää,
vaikka he luulevat kyllä elävänsä kristityn elämää.
Jos vertailet keskenään sinun sydämesi toiveita
ja KRISTUSTA, jonka Jumala on jo antanut sinulle,
kumpi on suurempaa? Mitä muuta sinä voisit vielä
pyytää sellaiselta henkilöltä, joka on jo antanut sinulle
oman Itsensä? Emmekö voi lukea myös aivan samoin
1. Korinttolaiskirjeestä 3:21, että kaikki on teidän?
Sinun tulee ymmärtää, että kaikki Vanhan
Testamentin “lupaukset” ovat jo tulleet täytetyiksi ja
kumotuiksi. Ne ovat vanhoja “totuuksia”. Ajattelepa
esimerkiksi sellaista tilannetta, että joku maa muuttaisi
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omaa perustuslakiaan, mutta silti vaan joku jatkaisi
vielä elämistään sen vanhan lain mukaisesti. Sellainen
ei tulisi toimimaan.
Jumala on jo antanut sinulle Oman Itsensä, Hänen
Kuningaskuntansa ja kaiken muunkin! Kun sinä tulet
Kristukseen, kaikki kuuluu sinulle. Enää ei ole olemassa
mitään sellaista, mitä Hän voisi antaa sinulle, koska
sinä olet Hänen kanssaperillinen. Joten lopeta kaikki
kamppaileminen ja ala nauttimaan omasta elämästäsi
Kristuksessa.
Me luimme avausjakeestamme, että Hänen
jumalallinen voimansa on jo antanut meille (huomaa
mennyt aikamuoto) KAIKEN, mikä elämään ja
jumalisuuteen kuuluu, eikä tämän ulkopuolelle ole jätetty
mitään. Lopeta niiden laskujesi kanssa kamppaileminen.
Lopeta terveytesi kanssa kamppaileminen. Valitse
elämä levossa.
Rukouksessa “taisteleminen” sen eteen, että
Hän täyttäisi omat lupauksensa, on täysin turhaa. Elä
Sanassa ja Hengessä. Ja tulet huomaamaan miten kaikki
se, mitä ikinä voisit haluta, onkin jo sillä polulla, jonka
Hän on antanut sinun kuljettavaksi. Olkoon Hänen
Nimensä siunattu iankaikkisesti!

TUNNUSTUS
Minä toimin Jumalan Sanan valossa ja olen tietoisena
kaikista runsaista siunauksista, jotka Isä on tehnyt
saatavilleni ja nautin niistä koko sydämeni kyllyydestä.
Kieltäydyn kamppailemasta työssäni, terveydessäni,
raha-asioissani ja perheasioissani! Minä vaellan joka
päivä Jumalan Sanan todellisuudessa kaiken sen
suhteen, mikä koskee minua! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 1:20; 1. Korinttolaiskirje 3:21-22;
Kolossalaiskirje 1:26-27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 2:18-3:1-6 & Hoosea 3-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 19:13-22 & 2. Aikakirja 21-22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan
tykönä, ja Sana oli Jumala (Johannes 1:1).

O

n niin tärkeää, että sinulla on kristittynä
ymmärrystä Sanasta. Tämä ymmärrys auttaa
sinua näkemään Raamatun toimintamallit sellaisella
tavalla, joka menee paljon yleistä tasoa syvemmälle,
ja näin sinun suhtautumisesi Sanaa kohtaan tulee
olemaan erilainen. Tämä on todella tärkeää, sillä
mikäli sinä et ymmärrä Sanaa, sinä et voi tietää, kuinka
soveltaa sitä oman elämäsi tilanteisiin.
Sana on Itse Jumala. Tästä luimme juuri
avausjakeestamme. Kun Hän puhuu sinulle, Hänestä
tulee sinulle ja sinuun juuri sitä, mitä Hän sanoo. Joka
kerta, kun opiskelet Sanaa, sinä ruokit henkeäsi ja
tällä tavalla sinä kykenet elämään Sanan elämää. Ja
näin tulet huomaamaan sen, että uskon elämäsi tulee
olemaan päivittäin täynnä iloa ja innostuneisuutta.
Kun valmistelet omia tavoitteitasi tulevalle vuodelle,
laita tärkeimmäksi prioriteetiksi Sanan opiskelu ja
varaa laatuaikaa Raamatun kirjoitusten tutkimiseen
ja mietiskelyyn. Tämä saa aikaan sen, että sinä tulet
olemaan valaistuneena, informoituna, virkistettynä,
vahvistettuna ja armoitettuna suurempaa tehokkuutta
varten omassa työssäsi sekä palveluksentyössäsi kaiken
sen suhteen, mitä Herra tahtoo sinun tekevän nyt
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tulevana vuotena ja sen jälkeenkin. Näin löydät itsesi
kulkemasta sitä polkua pitkin, jonka Hän on valinnut
sinulle jo ennen koko maailman perustamista.
Muista se, että sinun elämälläsi on tarkoitus,
ja tämä Jumalan tarkoitus sinua varten paljastuu ja
tulee selkeämmäksi sinulle, kun vietät aikaa Sanan ja
Hengen yhteydessä. Hän tulee antamaan sinulle lisää
näkökykyä Raamatun kirjoitusten kautta. Hän tulee
tuomaan sinun ajatuksiisi jotain, mitä Hän tahtoo sinun
tietävän juuri nyt, jotta voit soveltaa sitä elämääsi. Ja
sitten tämän Hänen tuoman viestin viisaus avautuu
sinulle ja täyttää sydämesi, ja silloin sinä huomaat
kulkevasi viisauden, tiedon ja ymmärryksen polkua
pitkin. Halleluja!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että
olet antanut minulle ymmärrystä siihen, kuinka
tärkeää Sanan ymmärtäminen on. Kun antaudun
Sanan opiskelulle, tulen aina valaistuneeksi,
virkistetyksi, viisaammaksi ja vahvemmaksi. Mieleni
on vastaanottavaisena korjauksille, ohjeille ja
suunnalle, koska minä vaellan niitä polkuja pitkin,
jotka sinä olet minulle ennalta määrännyt, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 20:32; 2. kirje Timoteukselle 3:16-17;
Hebrealaiskirje 4:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 3:7-22 & Hoosea 7-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 19:23-37 & 2. Aikakirja 23-24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PIDÄ KIINNI MEIDÄN
KUNINGASKUNTAMME IHANTEISTA
Vai ettekö tiedä, etteivät väärämieliset
saa periä Jumalan Kuningaskuntaa? Älkää
antako pettää itseänne. Eivätkä huorintekijät,
ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei
hekumoitsijat eikä homoseksuaalit
(1. Korinttolaiskirje 6:9 NASB).

K

un opiskelet synoptiset evankeliumit,
Matteuksen-, Markuksen- ja Luukkaan
evankeliumit, tulet huomaamaan miten Jeesus opetti
niissä laajasti taivasten Valtakunnan periaatteista.
Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa 19:5 ja
Markuksen evankeliumissa 10:7-8 Jeesus määritti
yhden miehen ja yhden naisen välisen liiton olevan
avioliitossa paikkana ihmisen seksuaalisuuden
ilmentymiselle.
Apostolit rakensivat tämän saman perustuksen
päälle. Roomalaiskirjeessä 1:27 apostoli Paavali toisteli
Mestarin sanoja uudelleen, arvostellen ankarasti niitä,
jotka harjoittavat kanssakäymistä samaa sukupuolta
olevien kanssa. Raamattu sanoo, “Samoin myös
miehet, luopuen luonnollisesta yhteydestä naisten
kanssa, palavat himoa toisiaan kohtaan ja miehet
ovat harjoittaneet miesten kanssa sitä, mikä on
häpeällistä, ja he tulevat saamaan tästä vääryydestään
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sen rangaistuksen, mikä sille kuuluu” (KJV).
Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 15:19,
“...te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät
maailmasta valinnut….” Kieltäydy menemästä tämän
maailman järjestelmien vaikutusvallan alle, koska
Saatana pyörittää niitä. Älä salli oman toimintasi,
reaktioidesi, ajatustesi, sanojesi ja vastaustesi olla
sellaisia, mitä ne ovat tämän maailman ihmisillä. Pidä
kiinni meidän Kuningaskuntamme ihanteista.
Meidän Kuningaskunnassa Jumalan Sana on
lopullinen tuomari, me olemme Sanan hallintavallan
alaisuudessa. Tämän takia sinun tulee kieltäytyä
tekemästä minkäänlaisia kompromisseja meidän
taivaallisen Kuningaskuntamme standardien, arvojen
ja periaatteiden suhteen. Vaella Jumalan Sanan valossa
ja Hänen vanhurskaudessa.

TUNNUSTUS
Minä kieltäydyn elämästä siten miten tämä maailma
elää ja kieltäydyn mukautumasta tämän maailman
tapoihin tehdä asioita. Minä olen Kuningaskunnan
lapsi ja vaellan Jumalan Sanan valossa ja Hänen
vanhurskaudessa, tuoden rohkeasti esiin Kristuksen
hyveitä ja täydellisyyttä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 17:14-16; Johannes 15:19; 1. Johannes 2:15-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 4 & Hoosea 11-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 19:38-42 & 2. Aikakirja 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MENE ETEENPÄIN JA VOITA
Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja
olette voittaneet heidät; sillä Hän, joka
teissä on, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa (1. Johannes 4:4).

T

ämä luonnollinen maailma on kirouksen
alaisuudessa ja se on saastutettu kaikella
mahdollisella paholaisen negatiivisuudella. Joten
uudestisyntyneenä ollessasi, maailma tulee nousemaan
sinua vastaan: mentaalisesti, fyysisesti, tunteellisesti ja
jopa hengellisesti. Mutta mitä Jeesus sanoi? “Tämän
minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa
rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa
turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman”
(Johannes 16:33).
Mestari voitti maailman sinun puolestasi ja tämä
tarkoittaa sitä, että sinä olet voittanut maailman.
Ja apostoli Paavali sanoo, “Sillä meillä ei ole
taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja
vastaan taivaan avaruuksissa...Kaikessa ottakaa uskon
kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat
nuolet” (Efesolaiskirje 6:12-16).
Joten näin ollen, riippumatta kaikesta siitä
pahuudesta, pimeydestä ja negatiivisuudesta mitä
tässä maailmassa on, sinun täytyy ajatella erilailla. Pysy
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rauhallisena, sillä sinä olet Kristuksessa ja Hänessä
sinä tulet aina voittamaan. Mikään ei voi kestää sinun
edessäsi. Kulkiessasi eteenpäin uskosi vaelluksella
ja täyttäessäsi Jumalan suunnitelmaa elämässäsi,
älä suostu antamaan mitään tilaa pelon, puutteen
tai epäuskon ajatuksille. Laita pois kaikenlainen
suuttumus, katkeruus ja anteeksiantamattomuus.
Nämä ovat asioita, jotka voivat haitata hengellistä
kasvuasi ja elämässäsi olevaa Jumalan kutsua.
Pidä sydämesi Jumalan Sanassa. 1. kirje
Timoteukselle 4:15-16 kehottaa meitä mietiskelemään
näitä asioita ja antamaan itsemme täysin Sanalle, koska
silloin sinun voittosi ja edistymisesi tulee olemaan
jokaisessa asiassa kaikkien nähtävillä.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että sinä vaikutat
minun tahtomisessa ja tekemisessä niin, että sinun
hyvä tahtosi tapahtuu. Kieltäydyn tulemasta maailman
ja sen lamaannuttavien voimien pidättelemäksi,
tietäen sen kehen uskon, ja tietäen Hänen olevan
se, joka tekee jatkuvasti työtään minussa. Minä
olen voittanut maailman ja kaikki sen järjestelmät.
Ja minä kohoan Hengen siivin yhä korkeammalle
täyttämään kutsumustani Kristuksessa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Hebrealaiskirje 12:1-2; Jaakob 1:21-25;
Roomalaiskirje 8:33-39

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 5 & Joel 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 20:1-10 & 2. Aikakirja 26-27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYSY KESKITTYNEENÄ
Herra, Herra auttaa minua; sen tähden
ei minuun pilkka koskenut, sen tähden
tein kasvoni koviksi kuin piikivi, sillä minä
tiedän, etten häpeään joudu (Jesaja 50:7).

J

umala tahtoo meidän asettavan sydämemme
Hänen Sanaansa, eikä tulevan häirityksi
olosuhteiden, kokemusten tai vastustuksen vuoksi.
Tästä tulee mieleeni psalmin kirjoittajan sanat Psalmissa
119:69 (MSG): “Jumalattomat levittävät minusta
valheita, mutta minä keskitän oman huomioni
siihen, mitä sinä sanot.” Roomalaiskirje 4:19 (MSG)
sanoo myös näin: “Aabraham ei keskittynyt omaan
kykenemättömyyteensä ja sanonut: “Tämä on
toivotonta. Ei tämä 100-vuotiaan keho voi enää
mitenkään saada lasta.” Hän ei myöskään katsonut
Saaran kohdun kuolettumiseen ja luovuttanut.”
Uudessa Testamentissa Raamattu puhuu
Jeesuksesta Luukkaan evankeliumissa 9:51 sanoen, “Ja
kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, käänsi
hän kasvonsa Jerusalemia kohti, vaeltaaksensa sinne.”
Miksi Hänen kasvonsa olivat vakaasti käännettynä
kohti Hänen päämääräänsä? Koska Hän tiesi sen
olevan Hänen viimeinen vierailu Jerusalemiin ja tämä
kerta tulisi olemaan erilainen, sillä Hän oli menossa
ristille kuolemaan koko maailman syntien puolesta,
eikä Hän sallinut kenenkään tulla häiritsemään Häntä
sen suhteen.
Tässä meidän maailmassa on tänä päivänä
niin monia häiriötekijöitä, mutta sinun täytyy pysyä
keskittyneenä siihen unelmaan ja näkyyn, jonka
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Herra on laittanut sinun sydämellesi. Sinulla tulee olla
putkinäkö Jumalan asioihin. Tämä on se tapa miten
voitetaan. Useita vuosia takaperin, Herra sanoi minulle,
“Poika, älä katsele ympärillesi”, pysy keskittyneenä,
äläkä anna minkään tulla häiritsemään sinua.
Jotkut kristityt ovat huomanneet tulleensa
häirityiksi aivan liian monien asioiden toimesta. Heitä
häiritsee heidän oman kansakuntansa talouden tila
ja lukuisat muutkin tapahtumat heidän ympärillään.
Tällä tavalla eläen he eivät voi saada paljoa aikaan
omissa elämissään. Kun olet mies tai nainen, jolla on
tarkoitus ja näky, silloin sinä et tule tämän maailman
taloustilanteiden horjuttamaksi, sillä sinä tiedät sen,
että sinä et ole tästä maailmasta.
Mikään tässä maailmassa tai tästä maailmasta
oleva ei voi asettaa minkäänlaista rajoitusta sinun
elämääsi tai saattaa sinua epäedulliseen asemaan, sillä
sinä olet jo voittanut ennen kuin sinä edes tulit tänne.
Sinä olit jo menestys, ennen kuin edes aloitit. Joten
nosta siis purjeesi ja hallitse omaa maailmaasi.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä korkeasta
kutsumuksesta, jolla olet kutsunut minut Kristukseen
Jeesukseen. Silmäni ovat luotuina ainoastaan sinuun,
uskoni alkajaan ja täydelliseksi tekijään. En näe
minkäänlaisia varjoja, vaan kuljen sinun täydellisessä
tahdossa ja kutsumuksessa elämälleni, kaiken aikaa
voitokkaana, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Hebrealaiskirje 12:1-2; 1. Korinttolaiskirje 15:58

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 6 & Aamos 1-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 20:11-18 & 2. Aikakirja 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

35
35

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

sunnuntai

15

KIITOKSEN ANTAMISEN ELÄMÄNTAPA
Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua;
joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan
nähdä Jumalan pelastuksen
(Psalmi 50:23).

K

un monet kuulevat sanat “kiitoksen antaminen”,
se, mitä heidän mieliinsä tulee, on yleensä
kiitosuhrin antaminen, mikä on hyvä asia. Jumala
odottaa meidän kiittävän Häntä meidän uhreillamme,
mutta kiitoksen antaminen on paljon enemmän kuin
vain uhrien antamista; sen tulisi olla elämäntapa.
Ajatellaanpa Jeesusta: Hänen palvelutyönsä aikana
täällä maan päällä, Hän rukoili useissa eri tilanteissa ja
yleensä Hänen kiitollisuus Isää kohtaan välittyi siitä.
Kun Hänen piti herättää Lasarus kuolleista (joku, joka
oli ollut jo neljä päivää kuolleena ja haudattuna), Hän
ei valittanut tai anellut, vaan Hän antoi kiitoksen.
Hän sanoi: “...Isä, minä kiitän sinua, että olet minua
kuullut” (Johannes 11:41).
Johanneksen evankeliumissa Hän oli jo päättänyt
sen kansanjoukon palvelemisen, joka oli seurannut
Häntä erämaahan, mutta Hän ei tahtonut lähettää
heitä kotimatkalle nälkäisinä. Kaikki mitä sillä hetkellä
oli saatavilla, oli pienen pojan eväät: 5 pientä leipää
ja kaksi kalaa.
Se ei tietenkään olisi riittänyt tämän valtavan
kansanjoukon ruokkimiseen, jossa oli 5000 miestä
(eikä naisia ja lapsia oltu edes laskettu mukaan). Mutta
Raamattu sanoo: “Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli
istuville; samoin kaloistakin, niin paljon kuin he
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tahtoivat” (Johannes 6:11). Huomaa nyt se, mitä Hän
teki, joka sai tämän ihmeen aikaan: Hän kiitti!
Milloin sinä annoit viimeksi kiitoksen jostain
sellaisesta, mitä huomasit tarvitsevasi, ilman että
ensin pyysit sitä Jumalalta? Tämän kaltaista elämää
sinun tulee elää kristittynä. Kehitä kiitoksen antamisen
elämäntapaa. Kaikki on jo sinun, joten kun sitten
ajattelet tarvitsevasi jotain, anna kiitos siitä Jumalalle,
koska sinä tiedät sen olevan jo sinun.
Isä rakastaa sinua todella paljon. Ei ole olemassa
mitään, mitä sinun pitäisi “anella” Häneltä, että Hän
suostuisi tekemään sen sinulle. Sinun oma vastauksesi
– uskosi asenne – pitäisi olla päivittäistä ylistyksen
ja kiitoksen antamista Hänelle, kaikesta siitä Hänen
rakastavasta ystävällisyydestä ja armosta sinua kohtaan.
Halleluja!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet
siunannut minua kaikella hengellisellä siunauksella
taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Minulla
on kaikki se, mitä tarvitsen palvellakseni sinua
tehokkaasti ja elääkseni iloisesti elämääni joka päivä.
Kiitos siitä, että olet tehnyt elämästäni niin kaunista
sinun kirkkautesi kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jeremia 30:19; Filippiläiskirje 4:6-7; Kolossalaiskirje 2:6-7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 7 & Aamos 5-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 20:19-31 & 2. Aikakirja 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KEHITTELE JA HARJOITA SANAA
Meditoi näitä asioita, anna itsesi täysin
niille, että edistymisesi olisi kaikkien
nähtävissä (1. kirje Timoteukselle 4:15 KJV).

K

reikan kielen sanalla “meditoida” on todella
mielenkiintoinen ja inspiroiva sivumerkitys,
“meletao”. Se tarkoittaa, että asetat mielesi johonkin
huolellisesti ja sitten alat kehittelemään. Se tarkoittaa
myös mielesi harjoittamista. Avausjakeemme kehottaa
meitä meditoimaan Jumalan Sanaa, mikä tarkoittaa
mielesi asettamista siihen, pohdiskelua, kehittelyä ja
mielesi harjoittamista.
Kuvittele omassa mielessäsi itsesi pitämässä sitä
Evankeliointitapahtumaa, jonka olet aikeissa järjestää
tai kuvittele mielessäsi vastaavasti ne ihmiset, ketä sinä
tulet johdattamaan Kristukselle nyt tulevana vuotena!
On todella tärkeää, että pohdiskelet, kehittelet ja
harjoitat Jumalan Sanaa ja sitä Hänen antamaa
näkyä omassa mielessäsi aina aika ajoin. Näe itsesi
kulkemassa Sanan todellisuudessa ja niissä visioissa,
joita se luo sinun henkeesi.
Joosua 1:8 (KJV) sanoo: “Älköön tämä lain kirja
sinun suustasi poistuko, vaan sinun tulee meditoida
sitä päivät ja yöt, että onnistuisit tekemään kaikkea,
mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja
onnistut kaikissa toimissasi.” Huomaa tämä alleviivattu
kohta: meditoiminen, Sanan kehitteleminen, tulee
aikaansaamaan sen, että sinä tulet tekemään sitä, mitä
se sanoo; se saa sinut tarttumaan toimeen. Ja se siunaus
tulee esiin tässä “tekemisen” osassa (Jaakob 1:22-25).
Mitä vuosi 2020 tulee olemaan sinulle? Ala
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kehittelemään ja harjoittamaan sitä mielessäsi. Näe
kirkkauden täyteisiä mielikuvia itsestäsi kulkemassa
syvemmissä uskon ulottuvuuksissa. Näe itsesi
valtaamassa uusia alueita ja raivaamassa uusia polkuja
Evankeliumia varten. Halleluja! Ehkäpä vuosi ei ole
mennyt aivan omien odotustesi mukaisesti. Älä salli
sen lannistaa sinua. Ala nyt kehittelemään sitä, mitä
haluat oman tulevaisuutesi olevan.
Muista se, että sinä olet oman elämäsi arkkitehti ja
olet saanut toimeksiantosi taivaalliselta “asiakkaaltasi”.
Arkkitehti kykenee kävelemään pilvenpiirtäjän päästä
päähän omassa mielessään, jo ennen kuin edes
rakennuksen perustusta on vielä laskettu maahan,
perustuen hänen saamaansa koulutukseen. Hänelle
tämä rakennus on jo todellinen, vaikkakin se on yhä
edelleen vasta piirustusvaiheessa. Anna myös sinun
loistokkaan elämän ja tulevaisuuden tulla aivan yhtä
selkeäksi ja todelliseksi sinun hengellesi, kun vietät
aikaa rukouksessa ja meditoimisessa (2. Mooseksen
kirja 26:30, Heprealaiskirje 8:5).

RUKOUS
Rakas Isä, mieleni pysyy sinun pettämättömässä
Sanassa, joten menestykseni Sanan kautta on aivan
ilmiselvää. Minä tulen muutetuksi kirkkaudesta
kirkkauteen sinun Sanasi voiman kautta ja voin nähdä
itseni entistä suuremmassa menestyksessä, vallaten
uusia alueita ja raivaten uusia polkuja Evankeliumia
varten, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 1:1-3; Jesaja 26:3; Jaakob 1:22-25

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 8 & Obadja
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 21:1-12 & 2. Aikakirja 30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SUUTTUMINEN TULEE MAKSAMAAN
SINULLE PALJON
tiistai

Älä ole äkkipikainen, sillä suuttumus on
tyhmien ystävä (Saarnaaja 7:9 NLT).
un Mooses palasi takaisin alas Siinain vuorelta
K
ja näki ihmisjoukon palvovan kultaista vasikkaa,
jonka he olivat tehneet itselleen, hän raivostui. Siinä

samassa hetkessä hän murskasi nämä lain taulut, jotka
olivat Jumalan sormella kaiverretut (2. Mooseksen
kirja 32:19). Ja tästä seuranneena rangaistuksena
Mooseksen täytyi kaivertaa uudet taulut itse.
Eräässä toisessa tilanteessa, kun Israelin kansa
asusteli erämaassa, he liittoutuivat yhtäkkiä Moosesta
ja Aaronia vastaan, siitä syystä, että heillä ei ollut vettä
juotavaksi. Tämän jälkeen Herra ohjeisti Moosesta
kokoamaan seurakunnan yhteen ja puhumaan aivan
heidän silmiensä edessä kalliolle, ja näin se tulisi
antamaan heille vettä juotavaksi.
Mooses oli aivan ilmiselvästi suuttuneena näiden
ihmisten edesottamuksiin ja syytti ja nuhteli heitä,
pitäen heitä kapinallisina! Tässä raivon puuskassa hän
sitten kääntyi ja löikin kalliota, sen sijaan, että olisi
puhunut sille, niin kuin Herra oli häntä ohjeistanut.
Ja itse asiassa, hän löi tätä kalliota jopa kahdesti (4.
Mooseksen kirja 20:11). Vettä kyllä virtasi ihmisille
juotavaksi, mutta tämä Mooseksen teko ei miellyttänyt
Herraa.
Ja vaikka Moosesta kyllä kutsuttiinkin “hyvin
nöyräksi mieheksi, nöyremmäksi kuin ketään muuta
ihmistä maan päällä” (4. Mooseksen kirja 12:3), silti
hän antoi vihan vaikuttaa näin hänen palvelutyöhönsä
ja hänen omaan vaellukseensa Jumalan kanssa, jopa
niin että hän ei päässytkään johtamaan Israelin kansaa
Luvattuun Maahan, niin kuin Herra oli alunperin
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sen tarkoittanut. Hän kyllä piti uskollisesti huolta
Jumalan huoneesta (Heprealaiskirje 3:5), mutta hänen
suuttumuksensa koitui hänelle kohtalokkaaksi.
Suuttuminen on nopea tuhoaja. Joten älä yritä
vain “hillitä sitä”, vaan sinun tulee välttää sitä. Jos
sinua kutsutaan tai jos sinua pidetään henkilönä, joka
ärsyyntyy helposti, mene Herran eteen rukouksessa ja
anna itsesi täysin Sanan haltuun sen mietiskelemisen
kautta.
On myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät tule
täyttämään heidän kutsumustaan oman suuttumuksensa
takia, kuten on myös tapahtunut jo aiemminkin
historiassa. Ja tällaisissa tilanteissa Jumalan täytyy
käyttää sitten toista suunnitelmaa. Älä anna tämän
tapahtua sinulle. Miksi kukaan haluaisi kulkea ohi
Jumalan suunnitelmasta ja epäonnistua näin omassa
jumalallisessa tarkoituksessaan oman negatiivisen
asenteensa vuoksi, joka olisi voitu varsin helposti
kontrolloida ja muuttaa Jumalan Sanan kautta? Psalmi
37:8 (NIV) sanoo: “Vältä suuttumusta ja käänny pois
vihasta…” Toimi siis Jumalan Sanan pohjalta. Älä anna
vihan hallita sinua.

RUKOUS
Rakas Isä, minä iloitsen sinun Sanastasi ja sinun tahtosi
tekemisestä. Sinun Sanasi on minun sydämessäni ja
se saa minut kulkemaan vanhurskaasti ja täyttämään
oman tarkoitukseni sinussa! Minä en antaudu
suuttumukselle, vihalle tai raivolle, koska tahdon
miellyttää sinua kaikissa asioissa, elämällä elämääni
sinun Sanasi kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 22:24; Kolossalaiskirje 3:8; Efesolaiskirje 4:26

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 9 & Joona 1-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 21:13-25 & 2. Aikakirja 31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYSY NÖYRÄNÄ
Joka itsensä korottaa, se alennetaan,
ja joka itsensä alentaa, se korotetaan
(Luukas 14:11).
aamattu näyttää meille monia esimerkkejä
R
henkilöistä, jotka saavuttivat hämmästyttäviä
voittoja, nousivat kuninkaallisiin asemiin ja siirtyivät

varjoista parrasvaloihin, silloin kun he olivat vielä
nöyriä. Valitettavasti jotkut niistä, jotka nousivat
tällaisiin kuninkaallisiin asemiin, muuttuivat ylimielisiksi,
röyhkeiksi ja ylpeiksi. He tulivat “suuriksi” omissa
silmissään ja Jumala joutui alentamaan heidät. Kuningas
Saulin tarina on hyvä esimerkki tästä.
Saulille oli annettu armo johtaa Israelia ja hänet
oli voideltu olemaan heidän kuninkaana. Raamatun
mukaan tämä tapahtui silloin “kun hän oli vielä
vähäinen omissa silmissään” (1. Samuel 15:17).
Pian tämän jälkeen Saul alkoi kuitenkin toimimaan
hengellistä ohjeistusta vastaan: hän uhrasi polttouhrin
vastoin Jumalan käskyä (1. Samuel 13:9). Ja toisessa
tapauksessa hän ei tuhonnut täysin amalekilaisia
niin kuin Herra nimenomaan oli ohjeistanut häntä
tekemään (1. Samuel 15:1-11). Saulin ylpeyden vuoksi
Jumala hylkäsi hänet eikä hän saanut enää olla Israelin
kuningas (1. Samuel 15:26). Kuinka surullista!
Mutta katsopa Jeesusta! Vaikka Hän tiesikin, kuka
Hän oli; Siunattu, Suvereeni (Hallitsija), kuningasten
Kuningas ja herrojen Herra, Hän oli silti nöyrä.
Luukkaan evankeliumi 4:16-21 kertoo meille siitä,
kun Hän meni Nasaretiin, kaupunkiin, jossa hänet
oli kasvatettu, Hän meni siellä synagogaan tapansa
mukaan Sapatin päivänä ja nousi ylös lukemaan
Pyhiä kirjoituksia. Hän ei kuitenkaan huutanut papille,
että: “Katso, kuningasten Kuningas on täällä!” Herra
yksinkertaisesti nousi vain ylös ja alkoi lukemaan, niin
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kuin Häntä oli pyydetty. Ja kun Hän oli lukenut tämän
kirjakääreen: “...Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen
avustajalle ja istuutui alas…” (Luukas 4:20). Mikä
nöyryyden osoitus!
Jos olet johtaja tai pastori, onko elämässäsi ollut
sellainen aika, jolloin se oli suuri kunnianosoitus, jos
sinua pyydettiin puhumaan seurakunnan edessä?
Vai onko sinusta yhtäkkiä tullutkin niin suuri omissa
silmissäsi, että sinä loukkaannutkin siitä, jos sinua ei
pyydetäkään puhumaan?
1. Pietarin kirje 5:5: “...pukeutukaa kaikki
keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.” Armo,
jonka Jumala antaa nöyrälle henkilölle, tulee ylennyksen
ja kunnian kanssa. Sinua ei todennäköisesti olisi pidetty
elämässäsi missään sen suuremmassa arvossa, mutta
armon kautta sinut on nyt nostettu suurenmoisiin
korkeuksiin. Pysy nöyränä. Todellinen nöyryys on sitä,
että sinä alistat itsesi Jumalan Sanan auktoriteetin ja
Hänen ohjeidensa vaikutusvallan alaisuuteen. Ja kun
teet näin, sinä tulet vastaanottamaan lisää armoa,
jossa on voima ylennykseen, moninkertaistumiseen ja
yliluonnolliseen kehitykseen.

TUNNUSTUS
Rakas Isä, minä alistan itseni kaikessa nöyryydessä
sinun Sanasi herruudelle, auktoriteetille ja
vaikutukselle. Tästä syystä minä nautin sinun
yltäkylläisen, ylitsevuotavan ja loppumattoman
armon vaikutuksista, jotka saavat minut kulkemaan
jatkuvasti kasvavassa erinomaisuudessa, voitossa ja
hallintavallassa, ja ne asettavat minut hallitsemaan
kuninkaana kaikkea tässä elämässä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jaakob 4:6; Jaakob 4:10; Filippiläiskirje 2:3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 10 & Miika 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 1:1-11 & 2. Aikakirja 32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KESKITY HÄNEN HENGELLISYYTEEN
Sentähden me emme tästä lähtien tunne
ketään lihan mukaan; jos olemmekin
tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme
kuitenkaan nyt enää tunne
(2. Korinttolaiskirje 5:16).
un jotkut ihmiset sanovat, että “minä haluan olla
kuin Jeesus,” mutta mitä he oikeasti tarkoittavat
K
tällä on se, että he haluavat olla niin kuin tämä

“juutalainen mies”, joka käveli Galilean ja Kapernaumin
kaduilla. Jotkut innostuvat jopa keskustelemaan Hänen
fyysisestä olemuksestaan: Hänen painosta, pituudesta,
ruumiinrakenteesta ja siitä, miltä hän näytti jne. ja tällä
tavalla he unohtavat sen, mikä on vielä paljon tärkeämpää
– Hänen hengellisyytensä. Hänen fyysisen olemuksen
sijaan sinun tulisi keskittyä “Jeesukseen Sanana!”
“Fyysisen” Jeesuksen rajoitukset liittyivät
juutalaisuuteen. Oli joitain sellaisia asioita, joita Hän ei
tehnyt, ja joitain asioita, joita Hän taas teki siksi, että Hän
oli juutalainen. Jos taas Hän olisi ollut roomalainen, niin
silloin olisi ollut joitain asioita, mitä Hän ei olisi voinut
tehdä, ja joitain asioita, joita hän sitten taas puolestaan
olisi voinut tehdä. Juutalaisena Hän esimerkiksi juhli
pääsiäistä, mutta pääsiäisellä taas ei ollut mitään merkitystä
ei-juutalaiselle. Joten oli siis joitain rajoituksia, mitä Hänellä
oli juutalaisena. Joten meidän tuleekin keskittyä Jeesukseen
Jumalan poikana, eli siihen, että Hän oli Jumala lihassa.
Näe Hänet Sanassa ja Sanan kautta, koska Hän on tämä
elävä Sana. Yhdessä kohtaa apostoli Paavali jo erehtyi
ajattelemaan Kristuksesta sillä tapaa, että Hän olisikin
vain pelkkä ihminen ja aivan tavallinen mies juutalaisesta
suvusta. Mutta sitten hän ymmärsi sen, että vaikka Jeesus
vaelsikin täällä maan päällä fyysisessä ruumissaan ja eli
juutalaisena miehenä, Hän ei ollut tavallinen.
Ja tämän jälkeen Paavalin fokus oli Jeesuksessa
– Sanassa – ja hänestä tuli todella menestynyt hänen
omassa palvelutyössä! Johanneksen evankeliumi 1:14
kertoo meille, että Jumalan Sana tuli persoonaksi ja
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tämän seurauksena tuli mies, Kristus Jeesus: “Ja Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme...” Joten näe Hänet
lihaksi tulleena Sanana. Näe Hänet ihmiskehoon tulleena
lopputuloksena kaikista Jumalan ajatuksista, ideoista,
mielipiteistä, tahdosta ja tunteista. Keskity Häneen
täydellisenä kuvana Jumalasta, kuvana näkymättömästä
Jumalasta, aivan kuten Heprealaiskirje 1:3 sen sanoo:
“ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen
olemuksensa kuva…”
Mutta tämä on nyt jotain aivan ylivertaista: Aivan
kuten Hän on Sana, joka tuli lihaksi, niin olet myös
sinäkin Sanan jälkeläisenä. 1. Pietarin kirje 1:23 sanoo:
”Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta
siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja
pysyvästä sanasta.” 1. Johanneksen kirje 4:17 sanoo, että
niin kuin Hän on, niin mekin olemme tässä maailmassa.
Ei kuitenkaan sellaisia kuin Hän oli Galileassa, vaan niin
kuin Hän on nyt ylösnousseena kirkkauteen, voimaan,
vahvuuteen ja erinomaisuuteen, niin olet myös sinäkin nyt.
Hänen vanhurskaus, elämä ja luonto ovat NYT sinussa.
Sinä olet Hänen kirkkautensa loisto ja Hänen olemuksensa
kuva. Joten älä tule tunnistetuksi ainoastaan sinun
fyysisen olemuksen, kasvonpiirteiden tai syntymäpaikkasi
perusteella. Näe itsesi Sanassa ja Sanan kautta. Halleluja!

TUNNUSTUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua sinun Sanastasi.
Minä kieltäydyn siitä, että minut tunnistettaisiin
ainoastaan fyysisen olemukseni tai kasvonpiirteideni
tai syntymäpaikkani perusteella. Tämän sijaan
minä näen itseni Sanan kautta. Aivan kuten Jeesus
on nyt kirkkaudessa, voimassa, vahvuudessa ja
erinomaisuudessa, niin olen minäkin nyt tässä
maailmassa. Hänen vanhurskaus, elämä ja luonto
ovat nyt minussa. Minä olen Hänen kirkkautensa
loisto ja Hänen olemuksensa kuva. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Johannes 14:8-10; Kolossalaiskirje 1:12-19; 1. Johannes 4:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 11 & Miika 4-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 1:12-26 & 2. Aikakirja 33
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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EVANKELIUMI ON TARKOITETTU
KAIKILLE
perjantai

Ja hän sanoi heille: Menkää kaikkeen
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille (Markus 16:15).
eesuksen Kristuksen Evankeliumi on Jumalan
J
voima pelastukseen jokaiselle, joka sen uskoo.
Roomalaiskirjeessä 1:16 Paavali kirjoittaa Hengen

kautta: “Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on
Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi,
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.” Toisin
sanoen, Evankeliumi ei jätä ketään sen ulkopuolelle,
vaan sen voima toimii kaikissa ihmisissä. Joten jos sinä
olet miettinyt, että “Kuinka minä voisin tavoittaa ihmisiä
muista roduista?”
Ensinnäkin sinun tulee ymmärtää, että ei ole
olemassa mitään “muita rotuja”, vaan Jumala loi kaikki
ihmiset ja Evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Älä anna
koskaan minkäänlaisen syrjinnän tai ennakkoluulon
turmella tätä kirkkauden täyteistä Evankeliumia, joka on
uskottu sinun vastuullesi. Älä hyväksy tällaista! Jumalan
Sana ylittää kaikki kulttuuriset, etniset ja kansalliset
esteet. Joten, jos jaat Jumalan Sanaa totuudessa, se
tulee murtamaan kaikki esteet ja erottamaan toisistaan
ne, jotka ovat kahleissa ja ne, ketkä todella haluavat
kuulla totuuden. Totuudella ei ole mitään väriä tai rajaa.
Totuus on jumalallinen! Ja Jumalan Sana on totuus
(Johannes 17:17).
Älä ole koskaan valikoiva sen suhteen kenelle
haluat julistaa Evankeliumia. Johanneksen evankeliumi
3:16 sanoo: “Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan
hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Jeesus tuli siis
pelastamaan koko maailman, eikä vain valitsemaan
muutamia. Jokaisessa kansakunnassa ja heimossa on
ihmisiä, jotka kärsivät, joten meidän täytyy tavoittaa
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aivan jokainen, aloittaen niistä, ketkä ovat omassa
lähiympäristössämme. Sinä tulet vielä ihmettelemään
niitä tuloksia, joita Jumalan Sana tulee saamaan aikaan
heidän elämissään!
Voiko se olla mahdollista, että sinä saatat kohdata
niiden taholta, joille julistat Evankeliumia, jonkinlaista
paheksuntaa tai jonkin sorttisia ennakkoluuloja ja
syrjintää? Todennäköisesti kyllä! Mutta älä ole koskaan
peloissasi tällaisten ihmisten takia! Apostoli Paavali
ymmärsi tämän totuuden. Kolossalaiskirjeessä 3:11
(NLT) hän sanoi, “Tässä uudessa elämässä ei ole
väliä oletko juutalainen tai pakana, ympärileikattu
tai ympärileikkaamaton, sivistymätön, orja tai vapaa.
Vain Kristuksella on merkitystä, ja hän elää meissä
kaikissa.” 2. Korinttolaiskirje 5:16 kertoo meille:
“Sentähden me emme tästä lähtien tunne ketään
lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen
lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.”
Kieltäydy luokittelemasta ihmisiä maailmallisella tavalla
ihmisten fyysisten tai maallisten syntymäpaikkojen
perusteella. Evankeliumi on kaikille. Nyt on tullut sinun
aika antaa kaikkesi ja tavoittaa jokainen Kristuksen
pelastavalla sanomalla.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua kaikista näistä Evankeliumin
kirkkauden täyteisistä mahdollisuuksista loistaa ja
tuoda esiin sinun kirkkauttasi kaikille, riippumatta
heidän kansalaisuudesta, etnisestä taustasta,
kulttuurista tai maailmankatsomuksesta. Minun
kauttani pelastumattomat kuulevat ja vastaanottavat
kirkkauden täyteisen Evankeliumin valon ja heidät
siirretään pimeydestä Jumalan ihmeelliseen valoon,
sekä Saatanan vallasta Jumalan tykö, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 12:13; Galatalaiskirje 3:27-28

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 12 & Miika 6-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 2:1-13 & 2. Aikakirja 34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KORVATTU, EI TÄYDENNETTY
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän
on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut
(2. Korinttolaiskirje 5:17).

U

udestisyntyneellä henkilöllä ei ole kahta
elämää tai luontoa, vaan hänellä on vain
yksi elämä, ja tämä elämä on jumalallinen. Kun sinä
uudestisynnyit, uusi elämä alkoi sinun hengessäsi ja
se ihmiselämä, jonka kanssa sinä synnyit luonnollisista
vanhemmistasi, katosi pois. Tämä vanha luonto
korvattiin Jumalan elämällä ja luonnolla! Tätä ei voida
tutkia tai selvittää jossain laboratoriossa, koska tämä
on hengellistä.
Sen lisäksi, tässä ei ole kyse jostain sellaisesta
muutoksesta, joka astuisi voimaan vasta taivaassa,
kuten monet luulevat, vaan se on jo tapahtunut. Tämä
on se Kristuksen sanoma. Hän tuli antamaan meille
jumalallisen elämän ja tekemään meistä Jumalan poikia:
“...Rakkaani, nyt me olemme Jumalan poikia, eikä ole
vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme
tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy,
sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän
on” (1. Johanneksen kirje 3:1-2 KJV). 2. Korinttolaiskirje
5:17 (KJV) tukee tätä entisestään, se sanoo: “Siis, jos
joku on Kristuksessa, niin hän on uusi olento; se,
mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, kaikki on tullut
uudeksi.”
Huomaa tämä ilmaisu “uusi olento”. Se viittaa
johonkin, mikä ei ole entuudestaan vielä tunnettua,
vaan se on jotain uutta tai jopa “outoa”. Se on vähän
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kuin jos kuviteltaisiin, että näkisit jonkun hiipivän
ohitsesi, mutta et oikein pystyisi kertomaan mikä se
oli, ja paras tapa, jolla pystyisit kuvailemaan sitä, olisi
vain sanoa: “Minä näin äsken jonkun olennon, se ei
ollut kissa eikä koira, mutta en kyllä osaa sanoa, mikä
ihme se oli, se oli jonkin sortin olento, jotain todella
erikoista.” Se oli siis jotain, mitä sinä et ollut koskaan
aikaisemmin nähnyt.
Tämä on juuri sitä, mihin Paavali viittaa 2.
Korinttolaiskirjeessä 5:17. Me olemme uutta lajia.
Olemme sellaisia olentoja, joita ei ole koskaan
aikaisemmin ollut olemassa. Olemme aivan uudenlaisia
ihmisiä! Kun oivallat ja ymmärrät sen, että sinussa ei ole
jumalallisen luonnon ja ihmisluonnon sekoitus, silloin
kaikki kamppailut oikein elämisen suhteen tulevat
loppumaan ja sinä tulet löytämään itsesi täyttämästä
sitä loistavaa tarkoitusta, joka Jumalalla on sinun
elämällesi, levosta käsin eläen. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että minun
vanha elämäni on täysin korvattu jumalallisella
elämällä, joka on ylempänä kaikkia sairauksia,
tauteja, epäonnistumisia ja ylempänä kaikkea sitä
turmelusta, joka vaikuttaa luonnolliseen ihmiseen.
Minun jumalallinen luontoni on tehnyt minusta
voittajan yli kaikkien olosuhteiden ja antanut minulle
hallintavallan yli maailman pettävien järjestelmien.
Vanhurskauden luonnon ansiosta minä kuljen tänään
sinun täydellisessä tahdossasi, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Galatalaiskirje 2:20; 1. Johannes 5:13; 1. Johannes 4:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 13:1-10 & Naahum 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 2:14-24 & 2. Aikakirja 35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UUDESTAAN SYNTYNEENÄ
KRISTUKSEEN
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Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän
on uusi olento; se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, kaikki on tullut uudeksi
(2. Korinttolaiskirje 5:17 KJV).

K

un sinä uudestisynnyit, sinä synnyit ja sinut
kastettiin Kristukseen. 1. Korinttolaiskirje
12:13 sanoo: “Sillä me olemme kaikki yhdessä
Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi...” Sinut on
kastettu Kristuksen ruumiiseen, uutena ihmisenä ja
uutena olentona, jolla on uusi elämä. King James
-käännös käyttää sanaa “olento”, joka onkin paljon
tarkempi käännös kuin sana “luomus”, jota käytetään
monissa muissa Raamatun käännöksissä. “Uutena
olentona” oleminen tarkoittaa sitä, että sinä olet täysin
ainutlaatuinen ja aivan erityistä lajia. Mutta tässä ei ole
vielä kaikki, sillä jälkimmäinen osa avausjakeestamme
sanoo: “...mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, kaikki
on tullut uudeksi.”
Alleviivattu sana “katso” kutsuu meitä
kiinnittämään katseemme johonkin, jonka Jumala
haluaa sinun huomaavan, joka onkin erittäin tärkeä
totuus. Hän haluaa, että sinä NÄET, että sinä
todellakin olet uusi ihminen Kristuksessa Jeesuksessa.
Kaikki sinun elämässäsi on uutta ja jumalallista.
Se vanha elämä ja luonto, jonka sinä sait sinun
luonnollisilta vanhemmiltasi, on nyt tullut Jumalan
jumalallisen luonnon syrjäyttämäksi ja tästä syystä
Pietari kutsuukin meitä “osallisiksi” ja “osanottajiksi”
Jumalan-kaltaisuudesta (2. Pietarin kirje 1:4).
Se ei ollut vain pelkkä muutos, joka sinussa tapahtui,
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kun sinä uudestisynnyit, vaan sinun ihmiselämäsi tuli
todella tämän tuhoutumattoman Jumalan elämän
syrjäyttämäksi. Ja nyt kun olet uudestisyntynyt, sinulla
on se sama elämä, joka nosti Jeesuksen kuolleista, ja
tämä elämä on ylösnousemuselämä.
Tämä on niin suurenmoista! Syy sille, miksi
kristityllä ei tulisi olla mitään sairauksia on se, että
hänessä oleva elämä on jumalallinen. Vaikka sinä olisit
syntynyt periytyvän sairauden kanssa, Raamattu sanoo,
että: “se mikä on vanhaa, on kadonnut!” Se sairaus
tai tauti ei ole nyt, eikä voi koskaan, olla osana sinun
uutta luontoasi Kristuksessa. Se vanha luonto, joka
oli alamaisena synnille, sairaudelle, epäonnistumiselle
ja kuolemalle, on kuollut ja poissa! Kaikki on tullut
uudeksi ja kaikki nämä uudet asiat ovat Jumalasta (2.
Korinttolaiskirje 5:18).
Nyt kaikki sinun elämässäsi kantaa mukanaan
jumalallisuutta, koska sinä olet syntynyt jumalalliseen
ympäristöön, Kristus-ympäristöön. Siunattu olkoon
Jumala!

TUNNUSTUS
Uudestisyntyneenä ollessani olen syntynyt Kristusympäristöön, jumalalliseen ympäristöön, jossa minä
istun Kristuksen kanssa kirkkauden, hallintavallan ja
voiman ulottuvuudessa. Minä kuljen vanhurskauteni
valossa ja elän Kristuksessa olevassa uudessa
luonnossani, tuoden esiin jumalallisuuden kauneutta,
kirkkautta ja armoa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 2:10; Efesolaiskirje 4:22-24;
Roomalaiskirje 6:4-6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 13:11-14:1-20 & Habakkuk 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 2:25-36 & 2. Aikakirja 36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HENGEN KAUTTA ELÄVÄKSI TEHTYNÄ
Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti
Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän,
joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen,
on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset
ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä
asuu (Roomalaiskirje 8:11).

T

ämä ylempänä oleva jae, jonka juuri luimme,
ei ole lupaus, vaan se on jo tapahtunut!
Sinun fyysinen kehosi, tämä jo aikaisemmin
kuolemaantuomittu ja kuolemalle altis kehosi, on tehty
eloisaksi ja elinvoimaiseksi Pyhän Hengen toimesta,
joka elää sinussa. Joten sinun elämäsi tulee Hengestä
käsin ja sitä ylläpidetään Jumalan Sanalla. 1. Pietarin
kirje 1:23 sanoo: “Te, jotka olette uudestisyntyneet,
ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä,
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.” Jumala
synnytti meidät Sanastaan Hengen kautta.
Se veri, joka virtaa sinun suonissasi, ei ole se,
mikä pitää sinut elossa. Mutta miksi sitten veri on niin
tärkeä? Ensinnäkin se todistaa ihmisen ihmisyydestä. 3.
Mooseksen kirja 17:11 sanoo: “Sillä lihan elämä on
veressä….” Joten ihmisen lunastuksen täytyi tapahtua
verenvuodatuksen kautta, Jeesuksen veren kautta
– elämä elämästä! Nyt, kun Hän on antanut Hänen
elämänsä meille, se tarkoittaa sitä, että sinun lihasi
elämä ei tule enää sinun verestäsi, vaan Hengestä.
Muista se, että Hänet herättiin takaisin
elämään ilman verta, mutta Hän ei kuitenkaan ollut
mikään Aave. Jeesus sanoi opetuslapsilleen Hänen
ylösnousemuksensa jälkeen: “Katsokaa minun käsiäni
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ja jalkojani. Minä tässä olen! Koskettakaa minua
ja nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin
kuin te näette minussa olevan” (Luukas 24:39 NIV).
Huomaa se, että Hän ei sanonut: “lihaa ja verta”.
Ylösnousemuselämä ei siis tarvitse verta toimiakseen,
ja tämä on se elämä mikä sinussa on.
Tämä on se syy miksi sairaus tai mikään tauti ei
voi tuhota sinun kehoasi, koska sairaudet ja taudit
pyrkivät hyökkäämään nimenomaan ihmisen vereen
tuhotakseen sitä kautta kehon. Mutta kiitos Jumalalle!
Johannes 1:12-13 sanoo: “Mutta kaikille, jotka ottivat
hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan
lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka
eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä
miehen tahdosta, vaan Jumalasta.” Pidä yllä tätä
tietoisuutta ja elä kaikkien tämän maailman sairauksien
ja tautien yläpuolella; ja sinun tulee myös elää kaikkien
tämän pimeyden maailman korruptoivien voimien
yläpuolella.

TUNNUSTUS
Minä elän sen saman Hengen voimasta, joka
herätti Kristuksen kuolleista! Tämä voima virvoittaa
ja elävöittää minun kehoani ja tuottaa minuun
elämää. Minä olen elämänantaja, ja olen syntynyt
Kristuksesta, joka on eläväksi tekevä Henki. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:4; 1. Johannes 5:11-12; Roomalaiskirje 8:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 15 & Sefanja 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 2:37-47 & Esra 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LÖYDÄ KRISTUS SINUSTA
Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi,
kuinka suuri pakanain keskuudessa
on tämän salaisuuden kirkkaus:
Kristus teissä, kirkkauden toivo
(Kolossalaiskirje1:27).
n aivan liian monia Jumalan lapsia, jotka
O
edelleen etsivät Jumalan suunnalta yhtä sun
toista siunausta. He etsivät Jumalaa parantamaan

heitä, koskettamaan heitä, pitämään heistä huolta
taloudellisesti tai vastaamaan heidän rukouksiinsa.
Mutta totuus on se, että ei ole olemassa enää mitään
toista siunausta, mikä voisi tulla sinulle taivaasta, ennen
kuin Herra Itse palaa sieltä toisen kerran.
Ei ole olemassa yhtäkään sellaista rukousta, johon
sinulle tulisi vastaus taivaasta käsin. Kaikki, mitä sinä
voit ikinä tarvita elämässäsi, on Kristuksessa, ja Kristus
on sinussa, ja kun sinulla on Kristus, sinulla on jo kaikki
se, mitä sinä tarvitset. Kolossalaiskirje 1:27 sanoo:
“Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Oletko toivonut tai
odottanut sitä, että Jumalan kirkkaus tulisi esiin sinun
omassa taloudessa, terveydessä, liiketoiminnassa tai
perheessä? Tämä kirkkauden toivo on jo tuotu esiin!
Tämä on joulun syy ja tarkoitus. Se on se syy, miksi me
olemme niin täynnä iloa siitä, että Kristus syntyi tähän
maailmaan ja tuli elämään meidän sydämiimme.
Kristus sinussa on sinun vakuutesi jumalallisesta
terveydestä, menestyksestä, vauraudesta, voitosta
ja hallintavallasta. Halleluja! Se, mitä sinun tulee nyt
tehdä, on Kristuksen löytäminen sinusta itsestäsi. Jos
Kristus ei ole jossain ihmisessä, silloin kaikki Hänen
kärsimyksensä ovat oikeutettuja ja myös Hänen
kipunsa olisivat “perusteltuja”. Mutta näin ei ole sinun
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kohdallasi, koska sinut on tuotu sisälle kirkkauden
elämään.
Tällainen Kristus-tietoisuus saa aikaan sinun
elämässäsi aivan erityistä rohkeutta. Se saa sinut
elämään päivittäin ylitsevuotavaa iloa pursuillen,
sellaista iloa, joka on aivan sanoinkuvailematonta ja
niin kirkkauden täyteistä. Kun sinä löydät Kristuksen
sinusta, millekään sairaudelle ei ole enää sijaa sinun
kehossasi ja se tulee olemaan kaiken pimeyden ja
puutteen loppu. Kunnia Jumalalle!
Kristinuskon ilmestys on Kristus SINUSSA, ei
taivaassa. Älä ala paastoamaan ja pyytämään Jumalaa
vuodattamaan jotain sinulle alas taivaasta. Älä pyydä
Häntä antamaan sinulle jotain siunausta taivaasta
käsin. Hän on jo siunannut sinua Hänellä Itsellään ja
kaikilla mahdollisilla siunauksilla, jotka ovat Kristuksessa
(Efesolaiskirje 1:3). Ota tänään tietoisesti aikaa sille,
että mietiskelet Kristusta: sitä kuka Hän on, kuka
sinä olet Hänessä ja kaikkea sitä, mitä Hän on saanut
aikaan sinun puolestasi. Tämä tulee muuttamaan sinun
elämäsi. Halleluja!

TUNNUSTUS
Mikä etuoikeus onkaan olla jäsenenä Hänen
ruumiissaan ja olla osana Hänen lihaansa ja luitansa!
Kristus minussa, kirkkauden toivo! Kristuksessa
minulle on annettu armo ja kyky hallita yli kaikkien
olosuhteiden! Minä voin tehdä kaiken Kristuksen
kautta, joka vahvistaa minua. Kristus minussa on
minun vakuuteni jatkuvasta voiton ja loppumattoman
menestyksen elämästä. Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 6:19; 1. Johannes 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 16 & Haggai 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 3:1-11 & Esra 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

59
59

keskiviikko

25

JEESUS: ILMESTYS JUMALAN
RAKKAUDESTA

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme… (Johannes 1:14).
ivan kuten Aadam ja Eeva kuulivat Jumalan
A
äänen kävelevän ja puhuvan heille Puutarhassa
illan viileydessä (1. Mooseksen kirja 3:8), aivan

vastaavasti myös Vanhan Testamentin profeetat
kuulivat tämän saman äänen. Jotkut heistä kuulivat
äänen hengessään ja toiset taas kuulivat äänen, joka
tuli heille ylhäältä käsin. He eivät kuitenkaan nähneet
mitään hahmoa tai muotoa tälle äänelle.
Mutta kun Jeesus-vauva syntyi Betlehemissä, tämä
sama ääni, jonka Aadam ja profeetat olivat kuulleet,
syntyi lihaksi! Jeesus oli aina ollut Jumalan Sanana
Isän helmassa. Mutta nyt: “...Sana tuli lihaksi ja asui
meidän keskellämme...” Kreikankielinen käännös
sanalle “tuli” on itse asiassa sana “ginomai”, ja se
tarkoittaa “jonkin tuomista olemassaoloon” tai “joksikin
tulemista”. Jeesus ei hedelmöittynyt niin kuin kaikki
muut, vaan Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja tuli lihaksi!
Tämä on kaikkien aikojen suurenmoisin ihme!
Kaikista ihmeellisin osa siitä, että Hän tuli tänne
aistien ulottuvuuteen ei vielä ollut se, että Hän tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme, vaan se, että
Hän oli Itse ilmentymänä Isän järkähtämättömästä,
pettämättömästä ja ehdottomasta rakkaudesta.
Rakkaus oli se, mikä inspiroi kaikki Hänen sanansa,
tekonsa ja ihmeensä, jotka Hän teki. Jeesus on Jumalan
rakkaus lihassa. Rakkaus on Hänen persoonallisuutensa
ydin. Jeesus ei voinut itse valita sitä rakastiko hän sinua
vaiko ei. Hänellä ei ollut mitään vaihtoehtoja tämän
suhteen, sillä Hän pystyi ainoastaan vain rakastamaan
sinua! Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 15:9
(AMPC): “Minä olen rakastanut teitä [juuri] niin kuin
60

finnish

Isä on rakastanut Minua...”
Tänä Jouluna mietiskele Jeesusta Jumalan
rakkauden ilmentymänä sinulle! Mieti sitä, kuinka
paljon hän rakastaa sinua, että Hän antoi Itsensä
lunnaiksi sinun synneistäsi. Hän sanoi Johanneksen
evankeliumissa 15:13: “Sen suurempaa rakkautta
ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä
ystäväinsä edestä.” Tämä on juuri se, mitä Hän on
tehnyt sinun ja minun puolesta.
Tee Hänen rakkaudestaan syvällinen ja
sydämellinen mietiskelyn kohteesi. Pysy ja lepää
hänen ehdottomassa ja vertaansa vailla olevassa
rakkaudessa, joka Hänellä on sinua kohtaan. Jos
sinä tulet todella ymmärtämään tämän totuuden, se
tulee herättämään sinut oman arvosi tuntemiseen –
todelliseen arvokkuuteesi – ja silloin sinä et tule enää
koskaan olemaan lannistunut, epätoivoinen, pelokas,
peloissasi, peloteltuna tai häpeissäsi riippumatta
kaikista niistä haasteista, joita saatat kohdata. Kun olet
tietoinen tästä Hänen rakkaudestaan sinua kohtaan, se
tekee sinusta ikuisen menestyksen ja voittajan. Hyvää
Joulua!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos siitä, että olet osoittanut rakkautesi
minua kohtaan niin erityisellä tavalla. Minä olen
ikuisesti kiitollinen ja tietoinen sinun rakkaudestasi ja
ilmaisen sitä minun maailmaani, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 15:12-13; 1. Johannes 3:1; Johannes 3:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 17 & Sakarja 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 3:12-26 & Esra 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNELLÄ ON ERINOMAINEN
SUUNNITELMA ELÄMÄLLESI
torstai

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla
on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan
eikä turmion ajatukset; minä annan teille
tulevaisuuden ja toivon (Jeremia 29:11).

J

umalan suunnitelma sinun elämällesi on
erinomainen! Hän on armollinen ja rakastavan
ystävällinen. Jotkut ihmiset pitävät kotonaan lemmikkejä,
kuten koiria tai kissoja jne. He eivät ole luoneet tai
synnyttäneet näitä lemmikkejä, mutta he tekevät kyllä
kaikkensa, jotta voisivat antaa niille mahdollisimman
hyvän elämän.
Jos kerran ihmiset ovat tarpeeksi huomaavaisia
suunnitellakseen hyvän elämän ja tulevaisuuden heidän
lemmikeilleen, puhumattakaan heidän biologisille
lapsilleen, miksi ihmeessä kenenkään tulisi sitten
epäillä enää sitä, että Kaikkivaltiaalla Jumalalla, joka loi
meidät, ei olisikaan upeaa elämää meidän varallemme
suunniteltuna? Efesolaiskirje 2:10 (AMPC) sanoo:
“Sillä me olemme Jumalan [omaa] kätten työtä
(Hänen ammattitaitoa) uudelleen luodut Kristuksessa
Jeesuksessa [uudelleen syntyneitä] sitä varten, että
me tekisimme niitä hyviä tekoja, jotka Jumala on
edeltä käsin valmistanut (suunnitellut etukäteen)
meitä varten [kulkemaan polkuja, jotka Hän valmisti
etukäteen], että me niissä vaeltaisimme [eläen sitä
hyvää elämää, jonka Hän on ennaltakäsin järjestänyt
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ja tehnyt valmiiksi meitä varten].”
Jumalan suunnitelma on paras, ja sinun roolinasi
on löytää tämä suunnitelma ja kulkea sen valossa. Kun
sinä opiskelet ja mietiskelet Sanaa, sinä tulet jatkuvasti
enemmän tietoiseksi tästä Hänen suunnitelmasta, joka
Hänellä on varattuna sinun elämällesi.
Sinun täytyy myös antaa itsesi Pyhän Hengen
palvelutyölle. Hän on Se, joka auttaa sinua
ymmärtämään Raamatun kirjoitukset. Hän antaa
sinulle ymmärrystä mysteereihin ja Kuningaskunnan
todellisuuksiin. Hän on Se, joka auttaa sinua täyttämään
Jumalan suunnitelman sinun elämällesi.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua hyvistä ajatuksistasi
minua kohtaan, ajatuksista, jotka ovat rauhan
eikä turmion ajatuksia, ja ne antavat minulle
tulevaisuuden ja toivon. Minä annan itseni sinun
ohjaukseen ja johdatukseen, jotta voin toteuttaa
sinun tahtosi minun elämässäni, sillä olen varma siitä,
että sinun suunnitelmasi on se paras suunnitelma
minun elämälleni, eikä yksikään minun askeleistani
tule horjumaan sillä tiellä, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:11; 1. Pietarin kirje 2:9; Jeremia 1:5

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 18 & Sakarja 4-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 4:1-12 & Esra 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette
lihan himoa täytä (Galatalaiskirje 5:16).

E

fesolaiskirje 4:25 sanoo: “Pankaa sentähden
pois valhe ja puhukaa totta, kukin
lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen
toisemme jäseniä.” Tässä Raamatun kohdassa ei
sanota, että sinun tulisi kamppailla, jotta voisit onnistua
lopettamaan valehtelemisen, vaan se ennemminkin
kertoo sinulle sen, että sinä olet nyt Kristuksessa, ja
että totuudesta on tullut sinulle luonnollista. Nyt sinulle
on täysin luonnollista elää tätä Kristus-elämää, joka on
vanhurskauden elämää.
1. Johanneksen kirje 3:9 sanoo: “Ei yksikään
Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen
pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on
Jumalasta syntynyt.” Jotkut teologit ovat kamppailleet
tämän jakeen kanssa, sillä se eroaa heidän omista
kokemuksistaan. Mutta se mitä tässä Sanan paikassa
sanotaan, on hyvin selkeää: Ei kukaan, joka on syntynyt
Jumalasta, tee syntiä! Mutta silti monet miettivät:
“Kuinka tämä voi olla totta, jos löydän itseni tekemästä
syntiä aina uudelleen ja uudelleen, huolimatta kaikista
yrityksistäni olla tekemättä syntiä?” Joten he ajattelevat,
että apostoli Paavalin kirjoitus Roomalaiskirjeessä 7:15
– ”Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä
minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä
vihaan, sitä minä teen” – on enemmänkin linjassa
heidän oman elämänsä kanssa. Mutta he unohtavat
sen, että Paavali puhui tässä lain alla olevasta ihmisestä
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eli ihmisestä, jota ei ole uudistettu.
Paavali jatkoi sanomalla: “Minä kurja ihminen!
Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?”
(Roomalaiskirje 7:24). Ja Paavali antoi tähän myös
vastauksen. Hän sanoi: “Niin ei nyt siis ole mitään
kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa
ovat” (Roomalaiskirje 8:1). Joten sinun tulee vaeltaa
Hengessä. Meidän avausjakeemme sanoo: “Vaeltakaa
Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.”
Tule tietoiseksi siitä, kuka sinä olet Kristuksessa
– sinä olet Jumalan vanhurskaus – ja vaella sen
mukaisesti. Kun teet näin, sinä tulet huomaamaan
sen, että todellisen kristityn elämän eläminen on
luonnollista sinun hengellesi, koska sinä olet henki,
ja tämä henki on se todellinen sinä, jonka Jumala on
luonut vanhurskaudessa ja tosi pyhyydessä. Joten sinun
ei tarvitse kamppailla tehdäksesi tai elääksesi oikein.
Tästä syystä Hän antoi meille Hänen vanhurskautensa.
Hänen vanhurskautensa antaa sinulle kyvyn elää synnin
yläpuolella ja myös kyvyn elää ilman syntitietoisuutta.

TUNNUSTUS

Minä tuon esiin Kristuksen ihmeellisiä tekoja ja
tuon ilmi Hänen hyvyyttä ja täydellisyyttä. Minä
vaellan jumalallisessa erinomaisuudessa ja tuon esiin
vanhurskauden hedelmiä ja tekoja. Minä vaellan ja
elän Hengessä, täyttäen Jumalan tarkoituksen omalle
elämälleni kunniakkaasti. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 6:14; 1. Johannes 5:18-19;
2. Korinttolaiskirje 5:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 19:1-10 & Sakarja 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 4:13-22 & Esra 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOILE KESKITTYNEESTI JA PIDÄ
PÄÄMÄÄRÄ SELKEÄNÄ
lauantai

Älkää mistään murehtiko taikka olko
huolissanne, vaan kaikessa ja kaikenlaisissa
olosuhteissa, saattakaa tahtomisenne
jatkuvasti rukouksella ja pyytämisellä
(täsmällisin pyynnöin) kiitoksen kanssa
Jumalalle tiettäviksi
(Filippiläiskirje 4:6 KJV).

Y

ksi rukoilemisen haasteista, jonka monet
kohtaavat, on keskittymisen puute. Sinun
tulee olla rukoillessasi keskittynyt. Daavid sanoi
Jumalalle yhdessä rukouksistaan: “Opeta minulle tiesi,
HERRANI: Tulen kulkemaan totuudessasi: yhdistä
sydämeni pelkäämään sinun nimeäsi” (Psalmit 86:11
KJV).
Huomaa tämä alleviivattu ilmaisu! Uusi
kansainvälinen versio (NIV) ilmoittaa sen näin: “…
anna minulle jakaantumaton sydän, jotta pelkäisin
nimeäsi.” Joten keskitä huomiosi Herraan rukoillessasi
ja ole tietoinen siitä, mitä rukoilet. Jotkut ihmiset
rukoilevat lukuisia eri asioita, mutta hetkeä myöhemmin
he eivät enää lainkaan muista, mistä he rukoilivat.
Kuinka tiedät Jumalan vastanneen, mikäli et edes
muista sitä, mitä rukoilit?
Sinun on tärkeää oppia kirjaamaan ylös Jumalalle
rukouksessa esittämäsi pyynnöt; ole täsmällinen. Jos
sinulla on sellaisia mieltäsi painavia asioita, joiden
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puolesta haluaisit rukoilla, kirjoita ne paperille tai paina
ne mieleesi samalla kun rukoilet. Ja sitten kun rukoilet,
vastaanota ne.
Jumala tahtoo, että ilmaiset uskoasi täsmällisin
ilmauksin. Usko tekee sinusta omistajan! Tehtyäsi
tarkan pyynnön Jumalalle, iloitse ja anna kunnia
Hänelle, tietäen samalla jo sen, että pyyntösi on
täytetty. “Sen tähden minä sanon teille: mitä ikinä te
tahdotte, kun te rukoilette, uskokaa sen saaneenne,
niin se on teidän” (Markus 11:24 KJV).

TUNNUSTUS
Rakas Isä, kiitän sinua tästä suuresta siunauksesta ja
etuoikeudesta rukoukseen; uskoni on vahvistunut,
sillä tiedän sinun aina kuulevan minua, kun rukoilen.
Kiitos rakkaudestasi ja armostasi, sekä ykseydestä
kanssasi. Olen niin innostunut tästä mahdollisuudesta
muuttaa elämiä ja toivottomia tilanteita rukouksen
avulla. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:14-15; Filippiläiskirje 4:6; Johannes 16:26-27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 19:11-21 & Sakarja 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 4:23-37 & Esra 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ ANELE…KÄYTÄ HÄNEN NIMEÄÄN
Sentähden on Jumala hänet korkealle
korottanut ja antanut hänelle nimen,
joka on kaikkien nimien yläpuolella: Jotta
Jeesuksen nimessä jokaisen polven on
notkistuttava, niin taivaassa kuin myös
maan päällä, sekä myöskin maan alla
olevien (Filippiläiskirje 2:9-10 KJV).

J

os sinä kristittynä huomaat aina itkeväsi
ja anelevasi Jumalaa täyttämään tarpeesi
rukouksessa, et valitettavasti elä Jeesuksen Nimessä.
Me emme anele Hänen Nimessään. Älä kerjää Häneltä
terveyttä tai mitään muutakaan. Se olisi kuin läpsäisy
Hänen kasvoilleen. Kyse olisi tästä samasta asiasta,
jos lapsi alkaisi anelemaan vastuulliselta isältään
aamupalaa tai päivällistä. Hän rakastaa sinua niin paljon
enemmän.
Ajatteletko sinä, että Jumala ei tiedä sinun
kärsivän kivuista kehossasi? Luuletko, että Hän ei tiedä
sinun migreenikohtauksistasi? Tai sitä, että sinulla on
kerääntynyt maksamattomia laskuja? Hän on tietoinen.
Mutta Hän haluaa sinun muuttavan asiat itse! Sinulle on
annettu ase, instrumentti, joka on Jeesuksen Nimi. Voit
käyttää sitä saadaksesi aikaan muutoksen kehossasi,
taloudessasi ja kaikilla muillakin elämäsi osa-alueilla.
Kerro itsellesi “En ole menossa 2020-luvulle enää tässä
tilassa tai tilanteessa, vaan; minä peräänkuulutan ja
vaikutan muutoksen, Jeesuksen Nimessä!”
“Herää ja ole se henkilö, joksi minä olen sinut
tehnyt; ymmärrä Jeesuksen Nimen voima ja käytä sitä
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tehdäksesi elämästäsi vielä kirkkauden täyteisempää!”
Tämä on se, mitä Jumala sanoo sinulle, jopa juuri
nyt! Hankkiudu eroon kivuista ja lähde pois siitä
ahdistavasta tilanteesta. Jeesuksen Nimessä sinulla on
oikeus kieltäytyä kaikesta sellaisesta elämässäsi, mikä
ei ole lähtöisin Jumalasta. Kaikki sairaudet, taudit ja
tilanteet taipuvat tämän nimen alle.
Sillä, mikä sinua vaivaa, ei ole merkitystä; sinun
ei tarvitse itkeä saadaksesi apua; puhu sanoja Hänen
Nimessään ja tulet huomaamaan hämmästykseksesi
miten nopeasti asiat kääntyvät sinun parhaaksesi.
Harjoita tämän nimen käyttöä ja rakenna uskoasi tähän
nimeen Sanan kautta. Tämä on elämäntapa. Sinun
täytyy kasvaa siihen. Se on ympäristö, jossa sinun
tulee elää. Voit käyttää tätä nimeä kaikilla elämäsi
osa-alueilla. Raamattu kertoo meille näin: “Ja kaikki,
minkä teette sanoilla tai teoilla, kaikki tehkää Herran
Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen
kauttansa” (Kolossalaiskirje 3:17 KJV).

TUNNUSTUS
Elän Jeesuksen Nimessä; sentähden kaikki asiat
vaikuttavat minun parhaakseni. Talouteni, työni,
liiketoimeni, perheeni ja kaikki, mikä minua koskee,
muuttuvat yhä paremmiksi ja edistyvät. Jumalallinen
terveys kukoistaa minussa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 14:13-14; Markus 16:17-18; Apostolien teot 3:6-8;
Miika 4:5

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 20 & Sakarja 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 5:1-11 & Esra 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Mietiskele näitä asioita: antaudu näille
kokonaan, jotta edistymisesi olisi kaikille
todistukseksi (1. Timoteus 4:15 KJV).
ksi joidenkin kristittyjen surkuttelemista
Y
ongelmista on heidän omien henkilökohtaisten
kokemustensa ja Evankeliumin sanoman, jonka he

“uskovat”, ja jota he jopa julistavat, välinen ero. Kuinka
voit julistaa parantumisia ja ihmeitä Jumalan töinä,
ja tulla sitten itse sairaaksi? Tai kuinka voit julistaa
taloudellista vaurautta ja olla samanaikaisesti itse
suurissa taloudellisissa vaikeuksissa? Tämä osoittaa
sen, että jotain vielä puuttuu.
Jotkut ehkä ajattelevat ratkaisun olevan
intensiivinen rukous sekä paasto, joiden avulla he
voivat “puhdistaa” elämänsä ja hankkiutua eroon
kaikesta heitä vaivaavasta “siunauksien estymisestä”.
“Ehkäpä, jos yrittäisin olla parempi kristitty, asiat
kääntyisivät sitten parhain päin”, he saattavat sanoa.
Mutta asia ei ole niin; Jumala ei ole koskaan pyytänyt
meitä olemaan hyviä tai tulemaan entistä paremmiksi,
sillä Hän on jo tehnyt meidät Hänen vanhurskaudeksi.
Ei ole kyse siitä, mitä sinä olet tehnyt tai vastaavasti
siitä, mitä sinä et ole tehnyt. Kyse on Kristuksesta ja siitä,
miten sinä ymmärrät soveltaa Hänen sijaiskuoleman
seurauksia omaan henkilökohtaiseen elämääsi. Voit
elää koko elämäsi Evankeliumia julistaen tietämättä
kuitenkaan tarkalleen ottaen sitä, mistä siinä on todella
kysymys. Esimerkiksi, niinkin kuuluisa jae kuin Johannes
3:16 on, monet lainaavat sitä ulkomuistista ilman, että
he olisivat koskaan edes ymmärtäneet näissä sanoissa
olevan voiman ja todellisuuden merkitystä. Tässä
jakeessa sanotaan: “Sillä niin on Jumala maailmaa
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rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä.”
Monet näkevät tämän Sanan paikan lupauksena,
mutta se on laki. Se on kaikkivaltiaan Jumalan
suvereeni julistus siitä, kuinka kuka tahansa, joka
uskoo Jeesukseen Kristukseen, on erotettu, irrotettu,
katkaistu pois ja suorastaan poisleikattu kadotuksesta;
pois kärsimyksestä. Eikä se lopu vielä siihen: tällaisella
henkilöllä on iankaikkinen elämä. Iankaikkinen tarkoittaa
häviämätöntä, tuhoutumatonta ja korruptoitumatonta.
Tämä on se elämä, jonka sinä olet vastaanottanut.
Kuinka kukaan voisi elää tavallista elämää tällä
tietämyksellä ja ymmärryksellä totuudesta? Et voi
vain tietää tätä ja olla edelleen elämän uhri; se on
mahdotonta! Mietiskele Evankeliumin realiteetteja.
Se saa sinut miettimään, puhumaan ja kulkemaan
eri tavalla; elämästäsi tulee Evankeliumin sanoman ja
siunauksien ilmaisua ja todeksi osoittamista.

TUNNUSTUS
Kuljen siinä todellisuudessa, minkä Jeesuksen
Kristuksen kuolema, hautaus ja ylösnousemus minulle
saavuttivat. Minulla on ikuinen elämä; se häviämätön,
tuhoutumaton ja korruptoitumaton elämä, ja se on
minussa jopa juuri nyt, jokaisessa kehoni säikeessä,
pitäen minut jumalallisessa terveydessä ja torjuen
kaiken sen, mikä on ristiriidassa Evankeliumin
etuuksien kanssa. Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:11-12; 1. Pietarin kirje 2:9; Roomalaiskirje 6:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 21 & Malakia 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 5:12-23 & Esra 9-10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ASETU ENNALTAMÄÄRÄTYLLE TIELLE
...hän johdatti minut vanhurskauden
tielle nimensä tähden. Niinpä, vaikka
kävelisin kuoleman varjon laaksossa, en
minä mitään pahaa pelkäisi: sillä sinä
olet kanssani; sauvasi ja vitsasi minua
lohduttavat (Psalmit 23:3-4, KJV).

P

äivänä, jolloin uudestisynnyit, kutsumuksesi
Jumalassa alkoi. Sinut asetettiin ennalta
määrätylle vanhurskauden tielle, kuten voit lukea
avausjakeestamme. Jotkut ihmiset elävät väärin, he
elävät Jumalan kutsumuksen ulkopuolella, koska he
eivät elä Sanassa ja sen mukaisesti. He ovat paikoissa,
joissa heidän ei tulisi olla. He elävät taloissa, joissa
heidän ei pitäisi elää. Heidän koko elämänsä on
sattumanvaraista, ja tämä on todella ikävä asia.
Mutta sinun kohdallasi tämä on toisin, ennalta
määritelty kutsumus on toiminnassa sinun elämässäsi.
Et mene minnekään tai tapaa ketään sattumalta. Sinun
elämälläsi on merkitys Jumalan kanssa; Hän johdattaa
sinua Henkensä kautta, joka asuu sinussa. Ja tällä
polulla, jonka Hän on asettanut sinulle kuljettavaksi,
on kaikki se, mitä ikinä tarvitset täyttääksesi kaiken
sen, minkä Hän on kutsunut sinut täyttämään, ja jotta
tulet tapaamaan kaikki ne, jotka Hän on suunnitellut
sinut tapaamaan. Jotkut heistä eivät ehkä pidä sinusta
tai edes tahdo tavata sinua, mutta koska he ovat
siellä Jumalan sinne asettamina, mikä tahansa mitä he
tekevät, tulee kääntymään ainoastaan siunaukseksi ja
ylennykseksi sinulle.
Lue, mitä Efesolaiskirje 2:10 (AMPC) sanoo sinusta:
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“Sillä me olemme Jumalan [omaa] käsityötä (Hänen
tekoaan), uudelleenluodut Kristuksessa Jeesuksessa,
[uudeksi syntyneet] jotta voisimme tehdä niitä hyviä
töitä, jotka Jumala on ennaltamäärännyt (suunnitellut
etukäteen) meille [kulkeaksemme niitä polkuja, jotka
Hän on valmistanut jo ennen aikaamme], että me
niissä vaeltaisimme [eläen sitä hyvää elämää, jonka
Hän on ennaltajärjestänyt ja tehnyt valmiiksi meidän
elettäväksemme].” Siunattu olkoon Jumala!
Ehkäpä luet tätä ja tunnet nyt, että olet harhautunut
tieltäsi Jumalan kanssa; olet ehkä eksynyt Hänen
määrittämästä tarkoituksesta omalle elämällesi. Ei ole
liian myöhäistä. Sen takia Sana tulee luoksesi juuri nyt.
Raamattu sanoo: “Ja korvasi kuulevat sanan takaasi
sanovan: Tämä on se tie, kulje sitä pitkin, kun meinaat
kääntyä oikealle tai vasemmalle” (Jesaja 30:21, KJV). Ei
ole koskaan liian myöhäistä asettaa askeleitasi takaisin
Jumalan polulle, Hänen Sanansa kautta. Päätä kulkea
Hänen Sanansa valossa ja tulet kokemaan Hänen
kirkkauttaan elämässäsi tavalla, jonka et koskaan
uskonut olevan edes mahdollista.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua tästä kauniista elämästäni
Kristuksessa. Elän merkityksellistä elämää, kulkien
sitä tietä pitkin, jonka sinä olet ennalta järjestänyt
minulle, ja elän sitä hyvää elämää, jonka sinä olet
suunnitellut minulle jo ennen maailman luomista.
Minä tuon esiin sinun vanhurskautta ja kirkkautta
omassa maailmassani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 2:10; Efesolaiskirje 1:11; Roomalaiskirje 8:30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 22 & Malakia 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 5:24-32 & Nehemia 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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L

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

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

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

united kingdom:		
+44 (0)1708 556 604
south africa:		
+44 (0)08001310604

+27 11 326 0971

nigeria:
01-8888186

canada:

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

+1-647-341-9091
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KIRJOITTAJASTA

P

astori Chris Oyakhilome on dynaamisen ja
monimuotoisen globaalin seurakunnan, Believers
LoveWorldin Presidentti ja koko maailman numero 1.
päivän sanan, Rapsodia Todellisuuksista kirjoittaja,
sekä myös yli 30 muun kirjan takaa löytyvä kirjoittaja.
Miljoonat ovat tulleet vaikutetuiksi hänen televisio
ohjelman “Atmosphere For Miracles” (Ilmapiiri ihmeille)
kautta, joka tuo Jumalan jumalallisen läsnäolon
suoraan ihmisten koteihin. Hänen televisiopalvelutyön
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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