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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 2010 eri kielellä
ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme
siihen, että vuoden 2020 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 jokapäiväisen annoksesi
Jumalan Sanaa! Me rakastamme sinua! Jumala siunatkoon sinua!

-Pastori Chris Oyakhilome
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SYDÄMEN TÄYDELLISYYS
Amasja oli kahdenkymmenen viiden
vuoden vanha tullessansa kuninkaaksi,
ja hän hallitsi Jerusalemissa
kaksikymmentä yhdeksän vuotta.
Hänen äitinsä oli nimeltään Jooaddan,
Jerusalemista. Hän teki sitä, mikä
on oikein Herran silmissä, mutta ei
täydellisellä sydämellä
(2. Aikakirja 25:1-2 KJV).

S

e, mitä me juuri luimme avausjakeestamme,
on todella mielenkiintoista. Siinä sanotaan,
että Amasja teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä,
mutta ei kuitenkaan täydellisellä sydämellä. Jumala
ei tuominnut Hänen tekojensa oikeellisuutta, vaan
Hänen sydämensä täydellisyyttä. Hänen käytös oli
kyllä oikeanlaista, mutta hänen sydämensä ei ollut siinä
mukana — hänen sydämensä ei ollut täysin vilpitön.
Voimme löytää toisenlaisen esimerkin
1. Kuningasten kirjasta 15, kuningas Aasasta. 1.
Kuningasten kirjasta 15:14 voimme nähdä hänen
vääränlaisen toimintansa, joka ei kuitenkaan vaikuttanut
hänen sydämensä täydellisyyteen Jumalan silmissä. Se
sanoo, “Mutta uhrikukkulat eivät hävinneet. Kuitenkin
Aasan sydän oli täydellinen Herran edessä kaikkina
hänen elinpäivinään.”
Tässä voimme nähdä nyt kaksi henkilöä; toisen,
jonka käytös oli täydellistä, mutta hänen sydämensä
ei ollut täydellinen Herran edessä, ja toisen, jonka
käytös taas ei ollut täydellistä, mutta hänen sydämensä
oli täydellinen Herran edessä. Epätäydellinen sydän
6
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(Amasja), joka teki täydellisiä tekoja, ja täydellinen
sydän (Aasa), joka teki epätäydellisiä tekoja. Mutta
Jumala kutsui Aabrahamin kuitenkin vielä tätäkin
korkeampaan täydellisyyteen, kun Hän sanoi, “vaella
minun kanssani ja ole täydellinen” (1. Mooseksen
kirja 17:1 KJV). Hän vaati siis täydellisyyttä, joka tulee
esiin sisältä käsin; sydämen täydellisyyttä, joka tuottaa
täydellisiä tekoja.
Tämä on se, mitä meillä on Kristuksessa. Sinä olet
syntynyt Hänen kaltaisekseen, täydellisellä sydämellä,
joka tuottaa vanhurskautta. Hän on antanut sinulle
täydellisen sydämen (joka tarkoittaa täydellistä henkeä).
Usko tämä, julista tätä ja toimi myös tämän mukaisesti.
Elä sydämestäsi käsin, ja tuo itsessäsi esiin Hänen
hyveitään ja täydellisyyttään sinun omalle maailmallesi:
“Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto,
pyhitetty kansa, [Jumalan] omaksi ostamia erityisiä
ihmisiä, jotta voisitte tuoda esiin ihmeellisiä tekoja,
hyvyyttä ja täydellisyyttä Hänestä, joka on pimeydestä
kutsunut teidät Hänen ihmeelliseen valoonsa” (1.
Pietarin kirje 2:9 AMPC).

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä sydämeni
täydellisyydestä. Minä tuotan vanhurskautta, koska
minulla on Kristuksen luonne. Minun elämäni on
osoitus sinun kirkkaudesta ja täydellisyydestä, nyt ja
aina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Kuninkaiden kirja 15:14; Matteus 5:48; 1. Johannes 4:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 24:13-35 & 2. Samuel 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 2:1-11 & Psalmit 143-144
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANTEEKSIANTAMINEN ON
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ

2

Silloin Pietari meni hänen tykönsä
ja sanoi hänelle: “Herra, kuinka
monta kertaa minun on annettava
anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua
vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?”
Jeesus vastasi hänelle: “Minä sanon
sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan
seitsemänkymmentä kertaa seitsemän
(Matteus 18:21-22).

T

oisille anteeksiantamisen heidän tekemistäään
virheistä ei tulisi olla Jumalan lapselle mikään
vapaasti valittava vaihtoehto. Jos sinulla sattuisi
joskus olemaan ongelmia jonkun kanssa, oli kyseessä
sitten sinun veljesi tai sisaresi Herrassa, tai joku aivan
ulkopuolinen, älä anna sen jatkua pidempään kuin vain
ainoastaan sen päivän. Raamattu sanoo, “Älkää antako
auringon laskea vihanne yli” (Efesolaiskirje 4:26).
Mutta mitä jos sinä annat heille anteeksi ja heti
seuraavana päivänä he kohtelevat sinua jälleen väärin?
Silloin sinun täytyy antaa heille anteeksi uudestaan.
Juuri tästä luimme avausjakeestamme. Jeesus vastasi
Pietarin kysymykseen sanoen, että meidän tulisi antaa
anteeksi “seitsemänkymmentä kertaa seitsemän”
kertaa. Tämä numero symboloi rajattomuutta.
Nämä asiat ovat kirjoitettuina meille opetukseksi ja
kehoitukseksi. Periaatteessa Jeesus siis sanoi, että
“Anna aina anteeksi, välittämättä siitä, kuinka monta
kertaa joku on sinua loukannut”, koska sinulla on
tarpeeksi kapasiteettia anteeksi antamiseen.
Jos kerran Jeesus antoi anteeksi sinulle, miten jokin
8
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asia voisi olla sitten liian suuri sinulle anteeksiantamiseen?
Raamattu sanoo, “Kestäkää toisianne, ja antakaa
anteeksi jokaiselle, joka tekee väärin teitä kohtaan,
aivan kuten Kristuskin on teille anteeksi antanut”
(Kolossalaiskirje 3:13 CEV). Joku saattaa sanoa, “Minä
en anna koskaan hänelle anteeksi, koska se, mitä hän
teki, oli niin kamalaa”, ei! Näin ei enää toimita silloin,
kun sinä olet uudestisyntynyt. Meillä on Jumalan
luonto, jotta me voimme antaa anteeksi. Tästä syystä
anteeksiantaminen on välttämätöntä, eikä vain hyvä
neuvo. Sinun tulee antaa aina anteeksi, ja tehdä se
myös nopeasti. Anna sydämessäsi olevan Jumalan
rakkauden virrata sinun kauttasi aivan ylenpalttisesti.

TUNNUSTUS

Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämeeni Pyhän
Hengen kautta. Tämä rakkaus täyttää minun
sydämeni ja mieleni, ja saa myös aikaan sen, että
minä näen muut ihmiset niin kuin Jumala näkee
heidät. Ei ole olemassa yhtäkään ihmistä tai jotain
sellaista vääryyttä, jota en voisi antaa anteeksi,
koska minulla on kyky päästää toiset vapaiksi heidän
tekemistään virheistä ja demonstroida näin Jumalaluontoa minussa; rakkauden luontoa, jota tuon esiin
sanojeni ja toimintani kautta, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Markus 11:25; 1. Pietari 4:8; Efesolaiskirje 4:32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 24:36-53 & 2. Samuel 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 2:12-16 & Psalmit 145-146
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄMÄ ON KILPAILU
Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla
juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta
yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa niinkuin
hän, että sen saavuttaisitte
(1. Korinttolaiskirje 9:24).

K

lassinen
Amplified
Raamatunkäännös
ylempänä olevasta jakeesta sanoo, “Ettekö
te tiedä, että kilpailussa kaikki juoksijat kilpailevat,
mutta [vain] yksi saa palkinnon? Joten juokse [oma
kilpailusi] niin, että pidät kiinni [palkinnosta]
ja voitat sen omaksesi.” Elämä on kilpailu, se on
kilpajuoksu. Joten tässä elämän kilpailussa sinun tulee
juosta sellaisella tavalla, että sinä voitat palkinnon. Älä
“juokse” (elä) niin kuin millään ei olisi mitään väliä.
1. Korinttolaiskirjeessä 9:25 (KJV) Paavali
sanoi, “Ja jokainen, joka tavoittelee voittoa on
maltillinen kaikessa. He tekevät sen saadakseen
katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.”
Maltillisena oleminen kaikessa tarkoittaa itsehillinnän
harjoittamista; sääntöjen mukaisesti pelaamista.
Elämän kilpailussa sinun täytyy olla huolellinen
kaikessa siinä, mitä sinä teet ja miten sinä elät, koska
sinä olet mukana tässä kilpailussa voittaaksesi sen.
Jos ne, jotka kilpailevat yleisurheilussa saadakseen
“katoavaisen seppeleen”, puskevat itseään eteenpäin
ja juoksevat tarkoituksenmukaisesti ja päättäväisesti,
10
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kuinka paljon enemmän sitten meidän tulisi, joiden
kilpailu on hengellinen kilpailu ja seppele, jonka
saamme, on “katoamaton”? Elä siksi aina tietoisena
siitä, että sinä tulet saamaan tämän palkinnon
Jeesukselta Kristukselta.
Meidän
uskon
vaelluksemme
ei
ole
turhanpäiväinen. On olemassa palkinto, jonka sinä
voit voittaa, mutta sinun täytyy olla kurinalainen,
jos aiot voittaa sen. Jotta sinulla voisi olla upea
elämä, sinun täytyy olla kurinalainen; kurinalainen
Sanan tekemisessä ja Pyhän Hengen johdatukselle
antautumisessa. Tämä on se, mikä takaa sinun voittosi.

TUNNUSTUS
Minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta tämän
yhden asian minä teen: unohdan sen, mikä on takana,
ja kurottaudun sitä kohti, mikä on edessäpäin.
Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa,
johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisellaan
kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Minä olen
hengellinen huippu-urheilija, ja olen varustettuna
Sanalla voiton elämää varten. Ylistys Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 12:1; 1. Korinttolaiskirje 9:25-27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 1:1-18 & 2. Samuel 15-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 3:1-9 & Psalmit 147-148
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOIMAANNUTETTUNA SIELUJEN
VOITTAMISEEN

4

Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se
paikka, jossa he olivat koolla, ja he
tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi
ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti
(Apostolien teot 4:31).

A

inoa todellinen todiste siitä, että joku on
aidosti vastaanottanut Pyhän Hengen, on
sielujen voittaminen; aktiivinen evankeliointi. Jokainen,
joka on täynnä Pyhää Henkeä, puhuu Sanaa rohkeasti.
Sana ei ainoastaan edellytä meitä vastaanottamaan
Pyhää Henkeä, vaan täyttymään Hänellä jatkuvasti
(Efesolaiskirje 5:18).
Jeesus sanoi, “Jos joku janoaa, niin tulkoon
minun tyköni ja juokoon” (Johannes 7:37). Mitä siitä
tulisi seurata, kun olet juonut Hänestä? Hän antoi
vastauksen heti seuraavassa jakeessa: “…hänen (sinun)
sisimmästä on juokseva elävän veden virrat (lähteet)”
(Johannes 7:38). Todiste siitä, että sinä olet juonut
Henkeä ovat nämä lähteet — elämän sanojen tulva,
joka virtaa sinusta tähän maailmaan.
Lue Raamattua! Kaikista johdonmukaisin asia,
joka tapahtui aina, kun ihmiset täyttyivät Pyhällä
Hengellä Raamatun aikoina, oli se, että he alkoivat
puhumaan Jumalan Sanaa rohkeudella. Kun apostolit
rukoilivat ja täyttyivät Pyhällä Hengellä, niin kuin
meidän avausjakeemme kertoo, tämän seurauksena he
puhuivat Sanaa rohkeudella! Heidän elämänsä toivat
esiin tätä kirkkautta, jotta he pystyivät voittamaan
sieluja.
Pyhä Henki tuli sinun elämääsi tehdäkseen sinusta
12
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todistajan. Jeesus sanoi: “Vaan, kun Pyhä Henki tulee
teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan
minun todistajani…” (Apostolien teot 1:8). Jos sinä
arkailet Evankeliumin julistamista, se tarkoittaa sitä, että
sinä et ole tunnistanut Pyhää Henkeä sinun elämässäsi,
koska Henki antaa sinulle rohkeuden seistä Jeesuksen
Kristuksen asian puolesta.
Sinä et voi todella elää Pyhän Hengen kanssa
ellet tiedä miten sieluja voitetaan. Kaikki, mitä sinun
tulee tehdä, on vain ottaa se seuraava askel ja päättää
puhua jollekin Jeesuksesta. Kun sinä avaat suusi, Pyhä
Henki täyttää suusi sellaisilla sanoilla, joita he eivät
voi vastustaa tai kiistää. Näin Hengen rohkeus syttyy
palavaksi sinussa. Jumalassa on sellaisia syvyyksiä, joita
et voi oppia koskaan tuntemaan, ennen kuin sinä alat
voittamaan sieluja, joten ole tästä syystä innoissasi
sitä tehdessäsi. Kun sinä voitat sieluja, saat nauttia
kristinuskon kirkkaudesta ja siunauksista sellaisissa
määrin, jonka et olisi koskaan voinut kuvitella olevan
edes mahdollista. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Siunatun Jumalan kirkkauden täyteinen Evankeliumi on
uskottu minun vastuulleni, ja minä olen omistautunut
sen levittämiseen ympäri maailmaa. Minä olen
huoneenhaltijana Hänen pelastavalle voimalle, joka
tuo julki Hänen vanhurskauttaan, iankaikkista elämää
ja tarkoitusta koko ihmiskunnalle. Minä olen Hänen
valonsa pimeässä maailmassa, ja olen täynnä kykyä
ihmisten kääntämiseen kohti Jumalan ihmeellistä
vanhurskautta. Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 67:2; 1. Korinttolaiskirje 9:16; Apostolien teot 1:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 1:19-51 & 2. Samuel 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 3:10-23 & Psalmit 149-150
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KUNNIA JUMALAN HUONEESSA
PALVELEMISEEN
tiistai

Mutta jos jonkun tekemä työ palaa,
joutuu hän vahinkoon; mutta
hän itse on pelastuva, kuitenkin
ikäänkuin tulen läpi
(1. Korinttolaiskirje 3:15 KJV).
ohtajana oleminen on aina suuri kunnia; tapahtuipa
J
se sitten politiikan, koulutuksen tai hallituksessa
työskentelyn saralla. On aina suuri kunnia ja etuoikeus

saada olla kutsuttuna johtamaan ihmisiä. Jumalan
huoneessa johtajana toimiminen on kuitenkin vielä paljon
suurempi kunnia, koska tämä on paikka, joka kuuluu
Kristukselle. Kyse on Hänen työstään. Tämä tarkoittaa
sitä, että osa Hänelle kuuluvasta työstä on annettu sinulle.
Matteuksen evankeliumissa 16:18 Jeesus sanoi,
“…minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit
eivät sitä voita.” Huomaa, että Hän ei sanonut,
“Rakennetaan yhdessä minun seurakuntani”, vaan Hän
sanoi, “Minä rakennan seurakuntani.” Yksi osa siitä,
miten Hän rakentaa omaa Seurakuntaansa tapahtuu
niiden henkilöiden kautta, kenet Hän on Itse asettanut
johtamaan ja opettamaan Hänelle kuuluvia ihmisiä; kyse
on siis seurakunnan johtajista. Jokainen osa tästä Hänen
työstään, jota me saamme olla viemässä eteenpäin,
jotta voisimme täyttää Hänen näkynsä, on suuri vastuu
ja etuoikeus, koska se tarkoittaa sitä, että Hän vie omaa
näkyään eteenpäin meidän kauttamme. Jos siis homman
nimi on tämä, silloin meiltä odotetaan ainoastaan sitä, että
me teemme kaiken Hänen Nimessään ja Hänen tahtonsa
mukaisesti. Eikä meidän oman tahtomme mukaisesti,
sillä Hän on antanut meille ainoastaan kunnian Hänen
huoneessaan palvelemiseen.
Tämän pitäisi kertoa sinulle siitä suuresta arvostuksen
määrästä, jota meidän tulisi osata osoittaa näitä Jumalan
14
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huoneen kunnianarvoisia tehtäviä kohtaan. Mikä tahansa
se tehtävä onkaan, jonka olet saanut hoidettavaksesi
Jumalan huoneessa, pidä sitä pyhänä. Pidä siitä huolta
ja vaali sitä, ja tee se niin kuin tekisit sen Kristukselle.
Pidä siitä todella hyvää huolta, koska loppujen lopuksi
Raamattu kertoo, että me tulemme tekemään tiliä
Jumalalle kaikesta siitä, mitä me olemme täällä maan
päällä tehneet.
Muista, että lopussa tulee olemaan kaksi
erilaista tuomiota. Me tulemme olemaan lopussa
Kristuksen tuomioistuimen edessä, jossa me tulemme
vastaanottamaan palkintomme ja kiitoksemme Häneltä.
Toiset tulevat kuitenkin saamaan suurempaa kunniaa kuin
toiset. Jotkut taas tulevat menettämään oman palkintonsa
omien vääränlaisten motiiviensa seurauksena. Hän
ei halua, että me palvelemme Häntä inhimillisen
kunnianhimon tai lihallisten toiveiden takia. Hän
haluaa, että me teemme Hänen työtään rakkaudesta ja
nöyryydestä käsin, aina Hänelle kuuliaisena, sekä Hänen
päämääräänsä kaikessa palvellen. Palvele Herraa koko
sydämestäsi suurella ilolla ja miellytä kaikessa ainoastaan
Häntä.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä kunniasta
ja siunauksesta palvella sinun huoneessa ja
Kuningaskunnassa. Minun sydämeni ja mieleni ovat
pyhitettyinä tuottamaan sellaisia tekoja, jotka ovat
sinulle mieluisia. Minä palvelen sinua rakkaudessa ja
nöyryydessä. Ja olen aina kaikessa sinulle kuuliainen,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Johannes 1:8; Ilmestyskirja 3:11; 2. Timoteus 2:20-21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 2:1-25 & 2. Samuel 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 4:1-10 & Sananlaskut 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALALLINEN VIISAUS VS. ÄLYKKYYS
keskiviikko

Kuitenkin me puhumme viisautta
täydellisten seurassa, mutta
emme tämän maailman viisautta
emmekä tämän maailman
valtiasten, jotka kukistuvat, vaan
me puhumme salattua Jumalan
viisautta, sitä kätkettyä, jonka
Jumala on edeltämäärännyt
ennen maailmanaikoja meidän
kirkkaudeksemme
(1. Korinttolaiskirje 2:6-7).
lykkyyden ja viisauden välillä on olemassa
Ä
ero. On paljon ihmisiä, jotka elävät heidän
oman älykkyytensä varassa, ja silti heidän omasta

“älykkyydestään” huolimatta, elämä lyö heitä
vasten kasvoja. Älykkyys on osana meidän eläimiin
rinnastettavissa olevia ominaisuuksiamme. Ihmiset ovat
kuitenkin ainoita, joille on annettu pitkälle kehittynyt
älykkyys. Mutta silloin, kun sinä olet uudestisyntynyt,
sinut on siirretty inhimillisestä älykkyydestä jumalalliseen
viisauteen.
Viisaus antaa sinulle jumalallista kykyä
asioiden tulkitsemiseen; se antaa sinulle näkökykyä
todellisuuksiin. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa
8:51-56 oli tämä lapsi, joka oli sairas, ja hänen isänsä
pyysi Jeesusta tulemaan paikalle. Mutta ennen kuin
Jeesus saapui paikalle, tämä lapsi kerkesi jo kuolla.
Joten he ilmoittivat Jeesukselle, että tämä lapsi oli
jo kuollut, mutta Jeesus jatkoi silti matkaansa paikan
päälle. Raamattu sanoo, “Talo oli täynnä ihmisiä, jotka
itkivät ja vaikeroivat….” Mutta Jeesus sanoi heille,
“Lopettakaa itkeminen! Ei hän ole kuollut; hän on
ainoastaan unessa” (Luukas 8:52 NLT). Tässä puhui
16
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Itse viisaus. Mutta he ajattelivat Hänen olevan järjiltään,
koska heidän oman “älykkyytensä” (biologisen
ymmärtämisen) mukaan tämä pieni tyttö oli kuollut,
sillä hänen sydämensä oli pysähtynyt.
Elämä on kuitenkin hengellistä ja Jeesus ymmärsi
tämän. Hän oli viisaus persoonaan tulleena. Viisaus
tiesi, että tämä lapsi oli nukkumassa. Kaikki, mitä
Hänen täytyi sanoa, oli vain, “Pieni tyttö, nouse ylös”
ja Raamattu kertoo, että tämä tyttö heräsi eloon! Tämä
on se, mihin Jumala on tuomassa myös sinua: Sinussa
olevaan Hänen täydelliseen viisauteen, joka tuo sinut
samaan linjaan Hänen ajatusten ja toimintatapojen
kanssa. Silloin sinä näet niin kuin Jumala näkee ja
pystyt ymmärtämään asioita Hänen näkökulmastaan
katsottuna.
Ainut tapa, miten sinä voit nähdä siten, miten Jumala
näkee, on Hänen Sanansa silmälasien käyttäminen.
Yhtäkkiä huomaat omien ajatusprosessiesi kehittyvän,
ja ajattelutapasi uudistuvan. Jopa sinun käsityksesi
omasta itsestäsi ja tulkintasi elämän olosuhteista tulevat
kaikki muuttumaan tämän jumalallisen viisauden
toiminnan ansiosta, joka vaikuttaa nyt sinun elämässäsi.

TUNNUSTUS
Kristus on tehty minulle viisaudeksi! Minä elän
voitokkaasti ja otan hyödyn irti Jumalan Sanasta
ja Hänen armostaan, joka on minun saatavillani.
Minulla on valoa, ymmärrystä ja erinomaista
viisautta. Minä kuljen voitossa omassa työssäni,
perheessäni, raha-asioissani ja kaikessa siinä, mikä
koskee minun elämääni. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:9; Sananlaskut 2:6; 1. Korinttolaiskirje 1:30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 3:1-21 & 2. Samuel 22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 4:11-21 & Sananlaskut 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

17

torstai

HÄNEN VALTAISTUIN SINUN
SYDÄMESSÄSI

7

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan
temppeli ja että Jumalan Henki asuu
teissä? (1. Korinttolaiskirje 3:16).

T

ämä ylempänä oleva jae on todella syvällinen.
Voimme nähdä siitä, että Jumalan valtaistuin
on sinun sydämessäsi, sillä Hän elää sinussa Hänen
kaikessa täyteydessään. Tämä sama ajatus on ilmaistuna
2. Korinttolaiskirjeessä 6:15-17. Se sanoo, “…Sillä me
olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala
on sanonut: Minä olen heissä asuva ja vaeltava
heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he
ovat minun kansani….” Mikä mahtava siunaus tämä
onkaan!
Tämä käännetty sana “temppeli” on kreikankielellä
“naos.” Se ei viittaa johonkin tavalliseen jokapäiväiseen
temppeliin, vaan se on aivan erityinen sana, joka viittaa
vielä sisempään pyhäkköön, sellaiseen sisemmän
pyhäkön osaan, jossa jumalan kuvaa säilytetään.
Juutalaisille tämä paikka oli Kaikkein Pyhin. Se oli
paikka, jossa Jumalan läsnäolo oli. He eivät kuitenkaan
pitäneet siellä esillä minkäänlaista kuvaa, mutta
Jehovan läsnäolo oli siellä.
Kun Pyhä Henki tuli asumaan sinun sydämeesi,
sinusta tuli tämä “pyhäkkö”. Sinusta tuli paikka Hänen
läsnäololleen. Ajattelepa hetki tätä! Tämä tarkoittaa
siis sitä, että sinä kannat taivasta sinussa itsessäsi.
Kun Jeesus tuli tähän maailmaan, Hän toi mukanaan
Hänessä olevan taivaan, jolla Hänen tuli siunata tätä
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maailmaa. Hän toi taivaan mukanaan Hänen omassa
sydämessään, koska Pyhä Henki eli Hänen sisällään.
Hän tuli tänne Jumalan valtaistuin sydämessään. Joten
ei ihmekään, että Hän oli niin suuri siunaus koko
maailmalle!
Tämä sama pätee nyt myös sinuun. Sinä olet
paljon enemmän kuin vain joku uskonnollinen henkilö.
Uuden Syntymän kautta sinut on siirretty Jumalan
Kuningaskuntaan, ja sinä elät nyt jo taivaassa täällä
maan päällä ja kannat Hänen valtaistuintaan omassa
sydämessäsi. Sinä olet taivaan suurlähettiläs tälle
maailmalle. Todellisuus on siis se, että Jumala menee
kaikkialle sinne, minne sinä menet, koska sinä olet
Hänen talonsa. Hän puhuu sinun kauttasi ja katsoo
sinun silmiesi läpi. Sen tähden julista Evankeliumia, aja
ulos demoneja, paranna sairaita, puhdista spitaalisia
ja herätä kuolleita. Siunaa tätä maailmaa sillä taivaan
armolla ja kirkkaudella, joka on sinussa. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt
minusta osanottajan sinun elämääsi ja kirkkauteesi.
Minä kannan sydämessäni sinun jumalallista
läsnäoloa ja teen vaikutusta omaan maailmaani näillä
jumaluuden siunauksilla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:27; Kolossalaiskirje 2:9-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 3:22-36 & 2. Samuel 23-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 5:1-13 & Sananlaskut 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

19

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja

perjantai

8

PUHU USKOASI
Mutta koska meillä on sama uskon
Henki, niinkuin kirjoitettu on: “Minä
uskon, sentähden minä puhun”, niin
mekin uskomme, ja sentähden me myös
puhumme (2. Korinttolaiskirje 4:13).

M

eidän avausjakeemme on yhdenmukainen
Roomalaiskirjeen 10:9-10 kanssa; “usko
ja tunnusta” -periaatteen kanssa. Se sanoo, “Sillä
jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja
uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista
herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan.“ Kristinuskossa me puhumme uskoamme.
Muista se, että uskominen on omassa uskossasi
toimista.
Uskon täytyy puhua, koska muutoin se kuihtuu.
Sinun tulee julistaa Sanaa. Ilmaise omaa uskoasi sinun
omalla suullasi. Sinun suusi on se työväline, jolla
voit suunnata oman elämäsi kurssin täydellisyyteen,
vaurauteen ja menestykseen. Sinun tulee käyttää
sanojen voimaa luodaksesi ja ylläpitääksesi voitokasta
elämää.
Meidän pelastuksemme on jo täydellinen ja se on
tuotu kaikkien saataville Kristuksessa Jeesuksessa, mutta
jotta sinä voit katapultata itsesi pelastuksen siunauksiin
ja etuihin, sinun täytyy alkaa puhumaan sen sijaan,
että ainoastaan uskoisit vain sydämessäsi. Näin siksi,
koska suun tunnustuksen kautta pelastutaan. Tämä on
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syy sille, miksi jotkut ihmiset eivät ole oikein koskaan
päässeet todella nauttimaan kristinuskon siunauksista,
vaikka he ovatkin olleet kristittyinä jo pidemmän aikaa.
He eivät ole toimineet Sanan pohjalta.
Sinun tulee tehdä Sanan tunnustuksia. Tämä
tarkoittaa sitä, että sinä puhut niitä samoja asioita,
joita Jumala on puhunut sinua koskien. Tämä on
sinun uskon-vastauksesi Sanaan. Hän on antanut
sinulle Sanansa, jotta sinä voisit vastata siihen. Sinun
uskontunnustuksesi ja julistuksesi on tämä vastaus, joka
aktivoi Jumalan Sanan voiman sinun elämässäsi. Sinun
uskosi ei tule tuottamaan tuloksia, ennen kuin sinä alat
itse tekemään näitä tunnustuksia. Sinun uskosi ja sinun
“puheesi” tulee kulkea käsi kädessä. Tämä on sitä,
mistä me luimme avausjakeessamme. Joten puhu vain
ja ainoastaan Sanaa, jotta voit elää jatkuvassa voitossa
ja erinomaisuudessa. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
Jumalan Sana on minun sydämessäni ja suussani, ja
se hallitsee minussa ja minun kauttani tänään. Minä
uskon ja sen tähden minä puhun, koska Jumalan Sana
on minun elämäni, ja tästä syystä Sanan kirkkaus
ja siunaukset ovat nähtävissä minun elämässäni,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 11:23; Matteus 12:37

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:1-26 & 1. Kuninkaiden kirja 1
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 6:1-11 & Sananlaskut 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KAUNISTA ELÄMÄÄSI
USKONTÄYTEISILLÄ SANOILLA

9

Sillä monessa kohden me kaikki
hairahdumme. Jos joku ei hairahdu
puheessa, niin hän on täydellinen mies
ja kykenee hillitsemään myös koko
ruumiinsa (Jaakob 3:2).

S

inun puhumasi sanat toimivat todellisena
mittarina sinun hengellisyydestäsi. Sillä ei ole
mitään väliä, mitä muut saattavat ajatella tai sanoa
sinusta. Ainoastaan sillä on väliä, mitä sinun omasta
suustasi tulee ulos päivittäin, täysin riippumatta siitä,
kenelle sinä olet puhumassa: Jumalalle, ihmisille,
itsellesi, olosuhteille tai luonnolle. Pidä huolta siitä,
että sinä puhut vain ja ainoastaan uskontäyteisiä ja
hengentäyteisiä sanoja.
Apostoli Jaakob vertasi kieltä suuren laivan
peräsimeen, jota kapteeni käyttää laivan pitämiseen
oikealla kurssilla, vaikka kovat tuulet yrittävätkin
vastustaa laivan eteenpäin menemistä (Jaakob 3:4-5).
Tämä tarkoittaa sitä, että omilla sanoillasi sinä voit
pitää itsesi terveydessä, uskossa, menestyksessä ja
erinomaisuudessa. Älä puhu pelkoa, puutetta tai omaa
kykenemättömyyttäsi. Puhu jatkuvasti uskontäyteisiä
sanoja.
Enää ei ole mitään syytä rukoilla tai pyytää
Jumalaa tekemään Hänen lupauksiaan todellisiksi sinun
elämässäsi, sillä ne ovat jo todellisia. Sinun tulee vain
yksinkertaisesti tunnistaa ja julistaa sitä, kuka sinä olet
Kristuksessa ja sinun perintöäsi Hänessä, ja sitten vain
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vaeltaa sen mukaisesti. Älä sano, “Herra sinä lupasit
siunata minua ja tehdä minusta hedelmällisen”, vaan
sano ennemminkin, “Herra, minä kiitän sinua siitä, että
olet siunannut minua kaikella mahdollisella ja että olet
tehnyt minusta hedelmällisen ja tuotteliaan.” Halleluja!
On todella ihmeellistä, että sinun uskontäyteisillä
sanoillasi sinä voit estää sairauksia, tauteja, heikkouksia
ja voimattomuutta tulemasta omaan kehoosi. Puhu
aina terveyttä, voimaa ja yltäkylläisyyttä. Käytä omaa
kieltäsi, jotta voit raivata tiesi ulos kaikista ongelmista,
masennuksesta, köyhyydestä ja turhautumisesta. Se,
missä sinä olet tänään ja kuka sinä olet tänään, on
tulosta niistä sanoista, joita sinä olet itse puhunut
menneinä päivinä. Jeesus sanoi, että sinä saat sen,
mitä sinä sanot (Markus 11:23). Joten tee elämästäsi
kaunista uskontäyteisillä sanoillasi.

RUKOUS
Rakas Herra, minä kiitän sinun Sanasi siunauksista ja
siitä viisaudesta, jota se antaa minulle. Minä julistan,
että minun uskoni toimii, ja minä elän täydellisen
ilon ja täyttymyksen elämää Kristuksessa. Minä
olen terve, erinomainen, täynnä elämää ja palava
hengessä. Minä vaellan Jumalan kirkkaudessa ja tuon
esiin Kristuksen vanhurskautta, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 34:12-13; Sananlaskut 18:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:27-54 & 1. Kuninkaiden kirja 2-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 6:12-20 & Sananlaskut 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄ VOITOKKAASTI JOKA PÄIVÄ
Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta,
voittaa maailman; ja tämä on se voitto,
joka on maailman voittanut, meidän
uskomme (1. Johannes 5:4).

O

n olemassa korkeampi elämä Kristuksessa,
johon meidät on kutsuttu. Me emme ole
vain tavallisia. Jeesus ei antanut ainoastaan meille tätä
yliluonnollista elämää vaan hän tuli myös näyttämään
meille sen, kuinka tätä elämää eletään. Kun Hän oli
täällä maan päällä, Hänen elämänsä ja palvelutyönsä
olivat täydellistä osoitusta Jumalan vanhurskaudesta
ja Hengen hallintavallasta. Hänellä oli ehdottoman
herruuden mielenlaatu. Hän ei ollut alamaisena
tämän maailman korruptiolle tai pimeydelle. Hän
hallitsi kaiken luonnollisen ylitse ja eli luonnonvoimien
yläpuolella.
Kristuksen voitokas elämä täällä maan päällä oli
esimerkki, jota meidän tulisi seurata. Koska meillä
on sama elämä ja luonto Hänen kanssaan, siksi
meidän tulee myös elää joka päivä voitokkaasti
ja hallintavallassa yli kaikenlaisten olosuhteiden.
Raamattu sanoo, että sellainen kuin Hän on, sellaisia
mekin olemme tässä maailmassa (1. Johannes 4:17).
Sinut on varustettu loppumattomilla mahdollisuuksilla,
jotka löytyvät sisimmästäsi. Sinä olet tässä maailmassa,
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mutta et uhrina, vaan paljon enempänä kuin vain
voittajana. Jumala on antanut sinulle hallintavallan
kaiken yli (1. Mooseksen kirja 1:28). Hän antoi sinulle
elämän, joka ei ole ainoastaan ylempänä kaikkia
olosuhteita ja luonnonvoimia, vaan myös pahuuden
henkiolentoja — Saatanaa ja hänen joukkojaan.
Kieltäydy elämästä tavanomaista elämää. Ota
mallia Mestarista: Hän käveli veden päällä, avasi
sokeiden silmät ja kuurojen korvat, Hän sai rammat
kävelemään, Hän palautti mykälle puhekyvyn,
herätti kuolleita ja hallitsi kirjaimellisesti yli kaikkien
luonnonlakien. Me voimme ja meidän tulisikin tehdä
aivan samoin, koska me olemme samaa lajia Hänen
kanssaan. Jumalallisuus vaikuttaa sinussa. Kristus on
elossa ja tekee työtään sinussa, ja tästä syystä mikään
ei voi kukistaa sinua. Elä voitokkaasti joka päivä.

TUNNUSTUS
Minun elämäni on yliluonnollista ja minä elän
voitokkaasti joka päivä. Kristus minussa on varmuuteni
loppumattomista mahdollisuuksista ja ikuisesti
kasvavasta kirkkaudesta. Minä olen ylempänä
Saatanaa, kaikkia elämän olosuhteita, pimeyttä ja
tämän maailman taloudellisia olosuhteita. Minä
olen voittaja Kristuksessa Jeesuksessa nyt ja aina,
Jeesuksen Nimessä.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:4; 1. Johannes 5:4; Luukas 10:19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:1-30 &1. Kuninkaiden kirja 4-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 7:1-9 & Sananlaskut 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

27

11
OLE TYYTYVÄINEN SIIHEN MITÄ
SINULLA ON
maanantai

Pitäkää elämänne vapaina
rahanhimosta ja olkaa tyytyväisiä
siihen, mitä teillä on, koska Jumala
on sanonut, Minä en koskaan jätä
sinua; minä en koskaan hylkää sinua
(Heprealaiskirje 13:5 NIV).

J

umala haluaa, että me vältämme elämissämme
kaikenlaista ahneutta. Älä siis himoitse jotain,
mikä kuuluu jollekulle toiselle. Ole tyytyväinen siihen,
mitä sinulla on. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
sinun ei tulisi unelmoida tai haluta saavuttaa suurempaa
menestystä elämässäsi. Ennemminkin tässä korostetaan
nyt tyytyväisenä olemista ja sen ymmärtämistä, että
se, mitä sinulla on juuri tällä hetkellä, riittää siihen,
että sinä voit saada sitä kautta myös mitä tahansa
muutakin haluamaasi. Totuus kuitenkin on se, että ei
ole olemassa jotain sellaista asiaa, jota sinulla ei jo olisi.
Raamattu sanoo, että kaikki on sinun (1.
Korinttolaiskirje 3:21). Ja jotain vielä sitäkin parempaa,
Kristus on sinussa, ja Kristus on kaikki kaikessa. Joten
Hänessä sinulla on aivan kaikki. Kun rampa kerjäläinen
pyysi Pietarilta ja Johannekselta almua temppelin
Kauniin portin juurella, Pietari ei sanonut, “Minulla
ei ole sitä, mitä sinä pyydät” ja kävellyt sitten pois.
Pietari tiesi mitä hänellä oli, ja että se mitä hänellä
oli, oli tarpeeksi tuottamaan mitä tahansa muuta
tarvittaisiin. Hän käytti sitä, mitä hänellä oli: Jeesuksen
Nimeä Pyhän Hengen voiman kautta parantamaan
ja palauttamaan elämän tämän miehen elottomiin ja
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rampoihin raajoihin.
Ole aina tietoisena siitä, mitä sinulla on: Kristuksen
voimasta ja kirkkaudesta, joka on sinun hengessäsi.
Sinun sydämesi on Herran asuinsija. Tiedätkö sinä
mitä tämä tarkoittaa? Jumalan kyvykkyys toimii sinussa.
Kuinka joku voisi tietää tämän ja edelleen kokea
elämässään puutteita tai tarpeita, tai olla kateellinen
toisille? Siksi tämä tieto tulee nyt sinulle, jotta sinä voisit
olla täysin tyytyväinen ja itsevarmana sen suhteen, kuka
sinä olet, mitä sinulla on ja kuka Kristus on sinulle ja
sinussa, ja mitä Hän on tehnyt sinun hengessäsi.
Älä koskaan ajattele, että “Voi, kunpa minulla vain
olisi tämä tai tuo asia.” Se, mitä sinulla jo on, on kaikista
tärkeintä: Kristus, ja Hän on kaikki, mitä sinä tarvitset.
Kristus sinussa on se toivo ja vakuus siitä, että kaikki
muukin, mitä sinä voisit koskaan tulla tarvitsemaan, on
jo sinussa. Kunnia Jumalalle!

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, sinä olet kaikkeni. Minä kiitän
sinua siitä, että olet täyttänyt minut sinulla itselläsi,
joka on kaikista suurenmoisinta ja parhainta—
Kristus on minussa! Tämä on minun varmuuteni
siitä, että kaikki se, mitä minä voisin koskaan tulla
tarvitsemaan, tuottaakseni vanhurskauden hedelmää
sinun kunniaksesi, on jo minussa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Pietari 1:3; 1. Korinttolaiskirje 3:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:31-47 & 1. Kuninkaiden kirja 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 7:10-24 & Sananlaskut 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NÖYRYYS JA SUURENMOISUUS
Mutta hän antaa sitä suuremman
armon. Sentähden sanotaan: Jumala
on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän
antaa armon (Jaakob 4:6).

J

eesus osoitti opetuksissaan nöyryyttä. Kun oli
Hänen aikansa tulla kastetuksi, Hän ei kokenut
oloaan ylempiarvoiseksi Johannes Kastajaan verrattuna,
vaikka Hän olikin Jumalan Poika, vaan Hän antoi
Kirjoitusten tulla täytetyiksi (Lue Matteus 3:13-15). Hän
toimi näin, koska todella suurenmoiset ihmiset ovat
nöyriä ja heitä motivoi vain yksi asia: Jumalan Sanan
täyttäminen; asioiden tekeminen Jumalan tavoilla. He
ovat myös halukkaita palvelemaan.
Jeesus sanoi Hänen opetuslapsilleen, “Jos joku
haluaa olla teidän keskuudessanne suuri, hänellä
täytyy olla palvelijan sydän” (Matteus 20:26). Hän ei
ainoastaan sanonut tätä heille, vaan Hän myös toimi
sen mukaisesti pesemällä Itse omien opetuslastensa
jalat. Tämän jälkeen Hän selitti omaa toimintaansa
sanomalla, “Te kutsutte minua Opettajaksi ja Herraksi,
ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä,
teidän Herranne ja Opettajanne, olen pessyt teidän
jalkanne, tulee teidänkin pestä toistenne jalat. Sillä
minä annoin teille esimerkin, että myös te niin
tekisitte, niin kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti,
totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa
suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.
Jos te tämän tiedätte, niin olette siunatut, jos te sen
teette” (Johannes 13:13-17 NKJV).
Me voimme lukea Filippiläiskirjeen toisesta luvusta
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Hänen ennennäkemättömästä nöyryydestään. Vaikka
Hän oli Itse Jumala, Hän valitsi olla nöyrä ja Hän kuoli
kuin rikollinen meidän puolestamme. Mutta tämä
oli lopputuloksena tästä Hänen nöyryydestään: “…
Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut
ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä
korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää
Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja
niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää
tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus
Kristus on Herra” (Filippiläiskirje 2:9-11). Halleluja!
Filippiläiskirje 2:5 sanoo, “Olkoon teillä se mieli,
joka myös Kristuksella Jeesuksella oli.” Tämä tarkoittaa
sitä, että sinun tulee jäljitellä Hänen nöyryyttään. Tämä
on tie suurenmoisuuteen. Siihen ei ole olemassa mitään
muuta oikotietä. Ylpeys käy lankeemuksen edellä,
mutta nöyryys korottaa kunniaan.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua
valaistumisesta, jota saan Raamatun kirjoituksista.
Minä olen sinun Sanasi tuote, ja minä kuljen
aina nöyryydessä ja rakkaudessa, tietoisena sinun
armostasi, joka ohjaa minua tällä suurenmoisuuden
tiellä, joka kulkee jatkuvasti vain ylöspäin ja
eteenpäin, Herran Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 18:12; Matteus 18:4; Efesolaiskirje 5:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:1-24 & 1. Kuninkaiden kirja 9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 7:25-40 & Sananlaskut 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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13

VOIMA PARANTAA
Niin Pietari sanoi: Hopeaa ja kultaa ei
minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä
minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen,
Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy
(Apostolien teot 3:6).

K

ristitty ei ole sairas, joka haluaisi parantua.
Valitettavasti tämä on kuitenkin ollut monien
ymmärrys asiasta. Ollessasi uudestisyntynyt, sinulla on
Jumala-elämä; “katoamaton” elämä. Aivan kuten Jeesus
sanoi, kristityllä on voima parantaa. Jumala on kutsunut
sinut viemään parantumista maailmaan. Kun opiskelet
Raamatun kirjoituksia voit huomata sen, mitä Jeesus
teki: Raamattu sanoo, että Hän vaelsi ympäriinsä ja teki
hyvää ja paransi KAIKKI perkeleen valtaan joutuneet
(Apostolien teot 10:38).
Apostolit tekivät aivan samoja tekoja. He palvelivat
sairaita parantamalla heidät. Me voimme lukea
esimerkiksi Pietarista ja Johanneksesta, jotka menivät
temppeliin ja huomasivat ramman kerjäläisen istuvan
temppelin portilla pyytämässä almua jokaiselta, joka
oli menossa temppeliin tai tulossa temppelistä. Pietarin
vastaus hänelle oli hyvin inspiroiva. Hän sanoi, “...
Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla
on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen,
Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy. Ja hän tarttui
hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti
hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat” (Apostolien
teot 3:6-7).
Huomaa se, että Pietari ei “rukoillut” tämän
miehen puolesta tai välittänyt hänelle voimaa
rukoilemiseen. Tämä on nyt se asia, jota monet kristityt
32

finnish

eivät ole ymmärtäneet. He ajattelevat, että Jumala olisi
antanut meille “voiman rukoilla sairaiden puolesta”; ei!
Hän antoi meille voiman parantaa sairaita. Luetaanpa
Matteuksen evankeliumi 10:1, jossa sanotaan, “Ja hän
(Jeesus) kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan
ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä
ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista
raihnautta.” Jeesus on antanut meille voiman parantaa
kaikenlaisia tauteja ja kaikenlaisia sairauksia; ei vain
joitakin, vaan aivan KAIKKIA. Sillä ei ole mitään väliä,
mikä tilanne on kyseessä, koska sinulla on voima
parantaa se.
Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 16:17-18,
“Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun
nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla
kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat
jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat
kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.” Laita
se, mitä sinulla on, käytäntöön. Älä anna paholaisen
riehua sinun elämässäsi tai sinun lähimmäistesi elämissä
sairauden muodossa. Sinä olet parantaja, joten kulje
tässä tietoisuudessa.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua armostasi ja
kirkkaudestasi, jolla voin palvella sairaita parantamalla
heidät. Minä tunnistan sinun jumalallisen elämäsi
minussa, joka karkottaa kaikki sairaudet, taudit ja
heikkoudet, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 10:7-8; Markus 3:14-15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:25-59 & 1. Kuninkaiden kirja 10-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 8:1-13 & Sananlaskut 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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14

USKON “TIETÄMYS”
Nyt usko on sen todellisuutta, mitä
toivotaan, todiste siitä, mitä ei nähdä
(Heprealaiskirje 11:1 KJV).

M

eidän suhteemme Herran kanssa on uskon
asia. Se, miltä sinusta saattaa “tuntua”
ulkoisesti, ei muuta asiaa. Sinun fyysisillä tunteillasi ei
ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Usein meidän
omia kokemuksiamme Hänestä tai Hänen kanssaan ei
voida kuvailla ihmisten sanoilla, vaan sinulla on siitä
sisäinen “tietämys” ja tietoisuus omassa hengessäsi.
Tämä tuo mieleeni sen tilanteen siitä verenvuotoa
sairastaneesta naisesta Markuksen evankeliumin
luvussa 5. Hän oli sairastanut verenvuototautia jo
kaksitoista vuotta, eivätkä lääkärit olleet pystyneet
auttamaan häntä. Raamattu sanoo, “Tämä oli kuullut
Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takaapäin ja
koski hänen viittaansa.” Ja heti seuraavassa jakeessa
sanotaan, “Ja heti hänen verensä lähde kuivui, ja hän
tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan”
(Markus 5:27-29). Mistä hän tiesi, että tämä “tunne”
hänen kehossaan oli merkki parantumisesta? Se on
hänen uskonsa, joka oli tässä toimimassa!
Raamattu ei sano, “Hän näki, että verenvuoto
loppui”, vaan että, “Hän tunsi ruumiissaan, että
oli parantunut vaivastaan.” Tämä on uskon tunne.
Myöskin siinä tilanteessa, jossa Pietari palveli rampaa
miestä temppelin Kauniin portin pielellä Markuksen
evankeliumin luvussa 3, Raamattu sanoo, että hänen
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nilkkansa vastaanottivat voiman (Apostolien teot
3:7). Luut eivät tunne, joten tämä “tunne” ei voinut
olla fyysinen tunne. Mutta jotain tuli välitetyksi
hänen jalkoihin ja luihin, ja näin hänen jalat ja luut
vastaanottivat heti voiman. Tämän seurauksena mies
hyppäsi pystyyn ja alkoi kävelemään. Hänen uskonsa
oli toiminnassa ja hän vastasi näihin sanoihin. Ja hänen
vastauksensa seurauksena näiden Pietarin puhumien
sanojen voima tuli ilmi ja näin hänen ihmeensä tapahtui.
Tämä muistuttaa myös siitä, mitä voimme lukea
Daavidista. Raamattu kertoo, että hän “ymmärsi”, että
Jumala oli valinnut hänet olemaan Israelin kuningas.
Tämä ei ollut älyllistä tai fyysistä ymmärtämistä,
vaan se oli hänen hengessään olevaa tietämystä. On
olemassa uskon tietämys, uskon kuuleminen, uskon
ymmärtäminen ja tunne, silloin kun sinä olet herkkänä
Pyhän Hengen ja Sanan johdatukselle ja opastukselle.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä Hengen
välittömyydestä, jonka sinä olet minulle antanut. Minä
olen herkkänä sinun johdatukselle ja opastukselle, ja
ymmärrykselle siitä, mitä tehdä erilaisissa tilanteissa.
Minun menestykseni Sanan kautta on aivan
silminnähtävää, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 10:17; Heprealaiskirje 11:6; Jaakob 2:18-26

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:60-71 & 1. Kuninkaiden kirja 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 9:1-10 & Sananlaskut 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Muistiinpanoja

perjantai

15

KIRKASTETTUNA HÄNESSÄ
Mutta jotka hän on edeltämäärännyt,
ne hän on myös kutsunut; ja jotka
hän on kutsunut, ne hän on myös
vanhurskauttanut; mutta jotka hän on
vanhurskauttanut, ne hän on myös
kirkastanut (Roomalaiskirje 8:30).

J

eesus Kristus on Isän kirkkauden säteily; Hänen
olemuksensa tarkka kuva (Heprealaiskirje 1:3).
Ja juuri tällaiseksi Hän on tehnyt myös meidät. Me
olemme kirkastettuja Hänessä. Hän sanoi Johanneksen
evankeliumissa 17:22, “Ja sen kirkkauden, jonka sinä
minulle annoit, minä olen antanut heille, että he
olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä.”
Kristitty on Kristuksen kärsimyksistä seurannutta
hedelmää. Raamattu puhuu kirkkaudesta, joka tulisi
seuraamaan Hänen kärsimyksiään (1. Pietarin kirje
1:11). Joten kristityille ei ole olemassa enää mitään
syytä häpeään, koska Jeesus on jo kantanut sinun
häpeäsi. Hän maksoi hinnan siitä, että sinä voit elää
kirkkaudentäyteistä elämää (Heprealaiskirje 12:2).
Kaikki, mitä sinä tarvitset menestyäksesi, on jo tehty
sinulle valmiiksi. Hän kuoli siksi, että sinä voisit elää
kunnian, arvokkuuden ja erinomaisuuden elämää.
Halleluja!
Kaikista kaunein osuus Hänen sijaiskuolemastaan
on se, että se ei päättynyt hautaan. Hän nousi
voitokkaasti takaisin elämään kolmantena päivänä.
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Siunattu olkoon Jumala! Aivan kuten kuolema ei
voinut pitää Häntä otteessaan, mikään ei voi myöskään
estää tänä päivänä sinua elämästä kirkkaudentäyteistä
elämääsi Hänessä. Jos sinä et ole kyennyt kävelemään,
nouse ylös ja ala kävelemään! Kävele pois siitä
sairaudestasi, sillä kirkkaus on jo tullut: Kristus sinussa,
kirkkauden toivo (Kolossalaiskirje 1:27).
Tällainen on Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi.
Hän toi meille voiton, menestyksen, terveyden ja
vaurauden. Hän toi meidät sisälle tähän Hänen
kirkkauteen ja asetti myös meidät tuomaan julki tätä
samaa kirkkautta tässä maailmassa: “Mutta te olette
valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhitetty kansa,
erityisiä ihmisiä, jotta voisitte tuoda esiin kiitosta
Hänelle, joka on pimeydestä kutsunut teidät Hänen
ihmeelliseen valoonsa” (1. Pietarin kirje 2:9).

TUNNUSTUS
Minun elämäni on manifestaatiota ja todistusta
Jumalan armosta ja kirkkaudesta. Hänen viisaus ja
vanhurskaus tulevat ilmi ja ovat nähtävissä minussa.
Minä olen Hänen valonsa tässä pimeässä maailmassa,
ja minä teen vaikutusta omaan maailmaani hengessäni
olevalla Jumalan vanhurskaudella, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 2:9; Johannes 17:22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:1-24 & 1. Kuninkaiden kirja 15-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 9:11-19 & Sananlaskut 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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USKOSSA ELÄMINEN
Sillä me vaellamme uskossa emmekä
näkemisessä (2. Korinttolaiskirje 5:7).

N

ämä syvälliset sanat, jotka apostoli Paavali
kirjoitti korinttolaisille kristityille antavat
ytimekkään ja tarkan kuvauksen kristityn elämästä.
Me elämme uskomme emme aistiemme perusteella.
Samaa totuutta tarkennetaan Roomalaiskirjeessä 1:7:
“...Vanhurskas on elävä uskosta”.
On tärkeä ymmärtää, että kristinusko on
uskossa elämistä; sillä ei ole mitään tekemistä aistiesi
kanssa. Sinä uudestisynnyit uskon kautta ja voit elää
menestyksekästä kristittyä elämää vain uskossa - ei ole
muuta tapaa!
Usko on elämäntapa. Se ei ole jotain, jota käytät
vain silloin, kun haluat saada Herralta jotain. Voit
vahvistaa uskoasi, herätellä sitä, kasvattaa sitä tai lisätä
sitä. Uskossa eläminen on hengestäsi käsin elämistä
Jumalan Sanan mukaisesti. Katsot Jumalan kirkkautta
kuin kuvastimesta ja koet muodonmuutoksen. Muutut
sen näkemäsi Jumalan kirkkauden kuvan kaltaiseksi,
kirkkaudesta kirkkauteen (2. Korinttolaiskirje 3:18).
Kun teet näin, Kuningaskunnassa vaikuttavat
elämän voimat näyttäytyvät sinulle ja alkavat valtaamaan
omaa maailmaasi. Ne toimivat sinun sisimmästäsi
käsin ja vetävät puoleensa sellaisia ihmisiä, resursseja,
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olosuhteita ja raaka-aineita, jotka ovat linjassa uuden
luontosi kanssa Kristuksessa Jeesuksessa. Kun kuulutat
valtaasi paholaisen, maailman ja olosuhteiden ylle,
julistuksesi tekee siitä todellista. Halleluja!
Heprealaiskirje 11:6 sanoo että ilman uskoa
kukaan ei ole Jumalan mielen mukainen. Silloin et
voi elää Hänelle. Miellyttääksesi Häntä sinun tulee
elää uskossa joka päivä niin, että kaikki elämässäsi on
ohjattu Hänen Sanansa mukaisesti. Perustat varmuutesi
Jumalan Kuningaskunnan ikuisiin todellisuuksiin etkä
maallisiin, hetkellisiin ja katoaviin elämän olosuhteisiin
(2. Korinttolaiskirje 4:18). Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Tekoni, reaktioni, ajatukseni, sanani ja vastaukseni
kaikenlaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin alistuvat
Isän tarkkaan tahtoon, Hänen Sanansa mukaisesti.
Aistini eivät vaikuta niihin! Elämäni perustuu Jumalan
Kuningaskunnan ikuisiin todellisuuksiin, ja silloin
elämäni täyttyy Kuningaskunnan siunauksilla. Elän
voittoisasti joka päivä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 4:16-18; Heprealaiskirje 11:1-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:25-8:1-11 & 1. Kuninkaiden kirja 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 9:20-27 & Sananlaskut 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYHITETTY JA VIHITTY HÄNEN
VIRKAANSA

17

Nämä ovat Aaronin poikien,
voideltujen pappien, nimet, niiden,
jotka olivat vihityt papinvirkaa
toimittamaan
(4. Mooseksen kirja 3:3).

E

nglannin kielen sanaa “consecrated” käytetään
Vanhan Testamentin puolella (King James
-käännös) silloin, kun viitataan esineisiin, jotka
“pyhitettiin” eli asetettiin erilleen pyhänä uhrina ja
ylistyksenä. Sitä käytetään myös silloin, kun kuvataan
miten papit “asetettiin erilleen, kun heidät vihittiin
virkaansa”, ja siten pyhitettiin Herralle. Yleisesti se
tarkoittaa sitä, kun joku tai jokin omistetaan Herralle tai
pyhässä mielessä merkitään, jotta sitä voidaan käyttää
Jumalan palvelemiseen ja ylistämiseen.
Vanhassa Testamentissa Leevin suku siten vihittiin
palvelemaan Jumalaa pappeina (4. Mooseksen kirja
3:12). Heprealaiset pyhittivät tai omistivat peltonsa
ja karjansa, ja joskus jopa sotasaaliinsa Herralle
(3. Mooseksen kirja 27:28-29). Lain mukaan myös
esikoiset sekä karjasta että lapsista tuli pyhittää
Jumalalle. Mitä tulee nyt sitten meihin Uudessa
Testamentissa, Raamattu kuvailee meidät puolestaan
Herralle pyhitetyiksi, pyhiksi ja erilleen otetuiksi, mutta
ei meidän omien tekojemme tähden, vaan perustuen
Jumalan valintaan!
1. Pietarin kirje 2:9 sanoo, “Mutta te olette
valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhitetty kansa,
erityisiä ihmisiä, jotta voisitte tuoda esiin kiitosta
Hänelle, joka on pimeydestä kutsunut teidät Hänen
ihmeelliseen valoonsa.” Mutta kovinkaan monet
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Jumalan lapset eivät kuitenkaan elä tämän pyhitetyn
elämän elävässä todellisuudessa. Ja sen seurauksena he
ovat myös missanneet ne siunaukset, jotka seuraavat
sitä tietoisuutta, että meidät on todellakin asetettu
Jumalaa varten erilleen; eroon synnistä, sairaudesta,
köyhyydestä ja kuolemasta, Jumalan vanhurskauteen,
pyhyyteen, voittoon, menestykseen ja jumalalliseen
terveyteen. Näe itsesi tällä tapaa ja ala vaeltamaan
sen mukaisesti.
Efesolaiskirje 1:4 sanoo, “Niin kuin hän ennen
maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät
olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään,
rakkaudessa.” Me olemme ne Hänen “valitsemat”,
jotka Hän on valinnut ja pyhittänyt. Ei siis mikään
ihme, että me olemme pyhiä ja nuhteettomia Hänen
edessään rakkaudessa. Halleluja!

TUNNUSTUS
Mikä siunaus tämä onkaan saada olla valittuna ja
pyhitettynä Jumalalle Hänen jumalallista käyttöään
varten. Minä olen pyhä, koska minä kuulun
Jeesukselle. Elämäni on omistettu kokonaan Hänelle
kaikessa ylistyksessä ja palvelemisessa, ja Hänen
vanhurskautensa tulee aina julki minun kauttani.
Kiitos sinulle siunattu Herra siitä, että olet asettanut
minut erilleen pyhyyteen, menestykseen, voittoon,
yltäkylläisyyteen ja jumalalliseen terveyteen,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Mooses 28:41; 2. Mooses 19:6; Ilmestyskirja 1:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:12-30 & 1. Kuninkaiden kirja 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 10:1-13 & Sananlaskut 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN ON KAIKEN HERRA, TAI EI HERRA
OLLENKAAN
maanantai

Sen sanan, jonka Hän lähetti Israelin
lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta
Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaiken
Herra (Apostolien teot 10:36).

E

räs mies oli antanut elämänsä Kristukselle,
mutta paholainen edelleen riepotteli häntä.
Hän kutsui Herraa valittaen, “Luulin, että kun sinä
asut nyt talossani, minulla ei olisi enää ongelmia!”
Vastauksena Herra näytti miehelle, miten mies oli
antanut Hänelle vain yhden huoneen koko talostaan.
Siinä ilmestyksessä Jumala oli siinä yhdessä huoneessa,
kun paholainen tuli sisälle taloon, taisteli miehen
kanssa, ja haavoitti häntä.
Mies mietti tätä ja sanoi, “Selvä Jumala, annan
sinulle kolme huonetta lisää”. Sinä yönä, paholainen
saapui taas ja vaivasi häntä. Tällä kertaa mies suuttui
Jumalalle. Hän kysyi vihaisena, “Olen nyt antanut
sinulle neljä huonetta, ja silti päästit paholaisen sisään.
Mitä muuta minun pitäisi tehdä?” Silloin Jumala vastasi
hänelle ystävällisesti, “Talo ei ole minun. Annoit
minulle neljä huonetta, eikä paholainen voi tulla niihin
huoneisiin.”
Viimein mies ymmärsi ja sanoi: “Hyvä on Herra,
luovutan koko talon sinulle. Se on nyt kokonaan sinun.”
Seuraavana yönä, paholainen tuli taas, mutta talossa
oli uusi omistaja. Jumala seisoi portilla eikä paholainen
päässyt sisään. Niin tapahtuu, kun Jeesus omistaa
kaiken elämässäsi.
Kristinusko ei ole sitä, että rennosti vain hyväksyt
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Jeesuksen Kristuksen elämäsi pelastajaksi. Hän haluaa
olla elämäsi Herra (pomo), eikä ainoastaan laillisessa
mielessä, vaan myös elävänä todellisuutena. Jos Hän
ei ole elämäsi Herra ja hallitse kaikkea sinussa, silloin
Hän ei ole Herrasi ollenkaan! Hän sanoi Luukkaan
evankeliumissa 9:23: “Jos joku tahtoo minun perässäni
kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä
ristinsä ja seuratkoon minua.” Tänä päivänä tämä
usein tulkitaan kaiken sen vainon, pilkan, ahdistelun ja
kritiikin kestämisenä, jonka maailma meihin kohdistaa,
mutta Jeesuksen aikaan “ristin ottaminen” tarkoitti
kuolemaa ristillä. Se, että Jeesus tarkoitti juuri tätä, käy
selväksi Hänen seuraavasta lauseestaan: “Sillä joka
tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta
joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa
sen” (Luukas 9:24).
Todellinen, vihkiytynyt kristinusko ei ole
epäkunnioittava, sattumanvarainen suhde, vaan
radikaali omistautuminen Kristukselle ja Hänen
aatteelleen. Sinun tulee antaa Hänelle kaikkesi ja
omistaa koko elämäsi Hänelle aivan kaikin puolin ja
täysin tosissaan. Halleluja!

TUNNUSTUS

Rohkeasti julistan, että Jeesus on elämäni Herra. Hän
hallitsee raha-asiani, perheeni, urani ja kaiken minua
koskevan. Hän on kaikkeni, ja elämäni tarkoitus on
ylistää Häntä, nyt ja aina. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 9:23-24; Matteus 6:24; 1. Johannes 2:15-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:31-47 & 1. Kuninkaiden kirja 22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 10:14-21 & Sananlaskut 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINÄ KUULUT HÄNELLE
Sillä te olette kalliisti ostetut.
Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne
(1 Korinttolaiskirje 6:20).

R

akastan erästä tarinaa, jonka kuulin vuosia
sitten kiinalaiselta uskon veljeltä. Se on
voimakas kuvaus vihkiytymisestä Jumalalle ja
ykseydestämme Hänen kanssaan. Tässä tarinassa
mies oli matkustamassa samassa junassa kolmen
herrasmiehen kanssa, jotka halusivat pelata korttia ja
tarvitsivat mukaan neljännen henkilön. He kysyivät
häneltä, “Tulisitteko mukaan peliin?”, mutta hän vastasi,
“Oi, olen pahoillani. Tulisin mukaan, mutta minulla ei
ole mukana omia käsiäni”.
“Sinulla ei ole mukana omia käsiäsi?”, he
ihmettelivät yhteen ääneen. “Ei, ei ole”, hän vakuutti.
He katselivat miestä tarkasti. Hän näytti kokonaiselta
eivätkä hänen kätensä näyttäneet proteeseilta. “Entäpä
nämä kätesi sitten tässä?” he kysyivät. “Ne eivät ole
minun”, hän vastasi. Nyt he alkoivat jo epäilemään
hänen mielenterveyttään. Tietäen heidän ajatuksensa,
hän puhui nyt nopeasti ja selitti: “Minut on kalliisti
ostettu. Kuulun nyt Jeesukselle. Nämä kädet kuuluvat
Hänelle ja käytän niitä vain siihen, mihin Hän haluaa.”
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Sitten hän kertoi heille evankeliumista, jotta he
vastaanottaisivat Jeesuksen.
Miten kaunis ajatus! Millainen ajattelutapa tällä
veljellä olikaan! Näin tapahtuu, kun todella ymmärrät
sen pelastuksen merkityksen, jonka olet saanut
vastaanottaa Kristukselta. Tunnistat, ettet ole yksin,
et enää elä elämääsi, vaan Kristus elää sinun kauttasi.
Kuulut Hänelle, ja voit tehdä vain sellaisia asioita, jotka
Hän hyväksyy, vain niitä asioita, jotka miellyttävät
Häntä. Näin sinä kirkastat Häntä hengessäsi, sielussasi
ja kehossasi, sillä ne kaikki kuuluvat Hänelle. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minut ristiinnaulittiin Kristuksen kanssa, en enää elä
minä, vaan Kristus elää kauttani. Siksi tarjoan kehoni
Herralle elävänä uhrina, pyhänä ja Herran mielen
mukaisena, se on vähintä, mitä voin tehdä. Ylistän
Herraa hengelläni, sielullani ja kehollani, tehden
niistä Hänen vanhurskautensa lähteitä. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Galatalaiskirje 2:20; 1. Korinttolaiskirje 6:19-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:48-59 & 2. Kuninkaiden kirja 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 10:22-33 & Sananlaskut 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLET VASTUUSSA ELÄMÄSTÄSI
Mutta usko on luja luottamus siihen,
mitä toivotaan, ojentautuminen sen
mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta
saivat vanhat todistuksen. Uskon
kautta me ymmärrämme, että maailma
on rakennettu Jumalan sanalla, niin
että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt
näkyväisestä (Heprealaiskirje 11:1-3).
vausjakeemme on hyvin opettavainen. Se
A
paljastaa tärkeän uskon periaatteen, jonka
avulla voit tehdä elämästäsi erinomaisen, kirkkaudesta

kirkkauteen. Siinä sanotaan, että ne asiat, jotka ovat
ilmiselviä fyysisille silmillemme, niitä ei ole tehty
sellaisista asioista, jotka me voimme nähdä - ne ovat
syntyneet asioista, joita ei voida havaita aisteillamme.
Tämä asiayhteys näyttää meille sen, että nämä asiat ovat
syntyneet sanoista, sillä siinä sanotaan: “Uskon kautta
me ymmärrämme, että maailmat on rakennettu Jumalan
sanalla”.
Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luemme siitä,
miten Jumala puhui ja toi järjestystä, kauneutta ja muotoa
maailmaan, joka oli muodoton, kaoottinen ja pimeä. Hän
asetti näin elämälle raamit. Samalla tavalla myös sinun
elämäsi ja tulevaisuutesi saa raamit, mutta tällä kertaa sinä
olet itse se, joka asettaa ne paikoilleen. Millainen sinusta
tulee muutaman seuraavan kuukauden ja vuoden aikana
on jo suunniteltu ja katettu, mutta ei kenenkään muun
kuin sinun itsesi toimesta! Ja jos sinä et tällä hetkellä pidä
siitä, mitä sinulla on (siitä, millaista elämästäsi on tullut),
vain sinä voit muuttaa sen.
Jotkut eivät usko tätä ja väittävät vastaan, mutta
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Jumalan Sana kertoo meille, että näin se on. Sinä olet itse
suunnitellut omilla sanoillasi sen elämän, jota elät nyt juuri
parhaillaan. Olet tänään juuri sitä, miten olet kuvaillut itsesi
vuosia sitten. Olet itse vastuussa siitä elämänlaadusta,
jota elät tänään. Toki on muitakin asioita, joilla on ollut
siihen vaikutusta: yhteiskunta, ympäristö, perhe, jne.,
mutta ne ovat luoneet vain perustan - ne antoivat sinulle
ne materiaalit ja tarvikkeet, joilla rakentaa oma elämäsi.
Kuitenkin kaikki se, mitä rakensit tälle pohjalle, tuli sinusta.
Jos elät mahtavaa elämää, joka tekee sinut iloiseksi,
sinä rakensit sen. Jos elät tappiossa ja uhrina, senkin
olet luonut ihan itse oman kielesi käytöllä. Jumala ei ole
vastuussa sinun elämästäsi. Hän antaa sinulle vision. Hän
antaa sinulle kuvan ja kertoo sinulle millaista elämää Hän
haluaa sinun elävän. Hän saattaa jopa olla hyvinkin tarkka
ja kertoa sinulle aivan täsmälleen sen, millaista elämää
Hän haluaa sinun elävän. Hän ei kuitenkaan rakenna
sitä sinulle. Hän ainoastaan toimittaa käsiisi kaikki ne
tarvittavat materiaalit, tarvikkeet ja työkalut.
On myös sellaisia tarvikkeita, jotka sinun tulee
hankkia itse, ja Hän kertoo sinulle missä ne ovat ja
näyttää sinulle miten voit hankkia ne. On kuitenkin sinun
vastuullasi löytää ne, ottaa ne omiksesi ja käyttää niitä
voitokkaan elämäsi rakentamiseen.

TUNNUSTUS
Otan vastuun elämästäni ja teen siitä sen, mitä
haluan sen olevan, linjassa sen kanssa, mitä Jumala
minulle tahtoo. Sanani ovat täynnä energiaa ja niillä
annan muodon, kauneuden ja järjestyksen omalle
maailmalleni. Olen terve ja varakas, minä voitan
ja menestyn, ja elän vanhurskaudessa Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 20:32; Markus 11:23; 2. Pietari 1:3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 9:1-41 & 2. Kuninkaiden kirja 4-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 11:1-11 & Sananlaskut 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANNA ITSESI HÄNELLE
...älkääkä antako jäseniänne vääryyden
aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne,
kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle,
ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi
Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä
vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan
armon alla
(Roomalaiskirje 6:13-14).

K

reikan kielen sana, joka on ylempänä käännetty
“antakaa”, on “Paristemi”, joka voi tarkoittaa
myös esittämistä. Toisin sanoen, sinun tulee esittää
itsesi Jumalalle kuolleista eläväksi tulleena. Saatat kysyä,
“Miksi minun tulee esittää itseni Jumalalle jälleen? Eikö
se, että otin vastaan pelastuksen, ole tarpeeksi?”
Ensinnäkin se, että Jumala on ohjeistanut meitä
esittämään itsemme Hänelle tarkoittaa, että Hän on
valinnut meidät sitä tarkoitusta varten. Et voi antaa
Jumalalle jotain, jota Hän ei halua, tai jotain, mitä Hän
ei ole valinnut. Jumala kaikessa vallassaan ohjeistaa
meitä esittämään itsemme Hänelle, ja se velvoittaa
meitä toimimaan niin. Toiseksi meillä on Jeesuksessa
esimerkki, “Hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta
uhrasi itsensä viattomana Jumalalle” (Heprelaiskirje
9:14).
Myös Roomalaiskirjeestä 6:9-10 voimme lukea,
että “...Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin,
ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä
minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli
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pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää
Jumalalle.” Niin kuin Kristus kuoli synnille kerran ja
nyt elää Jumalalle, meidän tulee myös nähdä itsemme
kuolleina synnille, mutta elossa Jumalalle (kuten
totisesti olemmekin). Toisin sanoen, sinun tulee elää
Hänelle ja Häntä varten, koska sinä kuulut Hänelle.
Jeesus ei vain lähettänyt enkeleitä pelastamaan
sinua. Hän otti paikkasi tuomiossa ja kuoli puolestasi.
Hän maksoi sinusta kaikkein kalleimman hinnan.
Koska olet nyt ottanut vastaan pelastuksen, jonka
Hän osti hengellään, sinun tulee hyväksyä se vastuu,
joka siihen liittyy, ja elää ymmärtäen, mikä sen arvo ja
merkitys on. Teet sen pyhittämällä elämäsi Hänelle:
elämällä Häntä varten ja palvelemalla Häntä koko
sydämestäsi aina uskollisesti, eläen Hänen Sanansa
mukaan, täyttäen elämässäsi sen tarkoituksen, jonka
Hän on sinulle antanut, ahkerasti vanhurskauden työtä
tehden. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Jeesus, kiitos siitä kalliista hinnasta, jolla
minut lunastit, pelastuksesta ja vanhurskauden
lahjasta, jotka olen saanut vastaanottaa. Annan
itseni sinulle elävänä uhrina, pyhänä ja viattomana,
vanhurskauden instrumenttina, tahtoasi kaikessa
täyttäen ja ilmentäen ihmeellistä hyvyyttäsi, armoasi
ja rakkauttasi tässä maailmassa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 6:19; Roomalaiskirje 12:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:1-21 & 2. Kuninkaiden kirja 6-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 11:12-19 & Sananlaskut 17
Leave comments on today’s devotional at
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KOULUTA ITSEÄSI USKON ELÄMÄÄN
Mutta ilman uskoa on mahdotonta
miellyttää Jumalaa; sillä sen, joka Jumalan
tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala
on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä
ahkerasti etsivät
(Heprealaiskirje 11:6 KJV).

R

aamatussa lukee, “Vanhurskas on elävä
uskosta.” Se tarkoittaa, että usko on elämäntyyli.
Siksi sinun tulee kouluttaa itseäsi uskon elämään. Kun
tulit Kristukseen, Jumala antoi sinulle täydellisen elämän
ja näytti sinulle sen, miten voit elää tätä elämää täysillä.
Hänen tahto sinua kohtaan on se, että sinä otat ohjat ja
hallitset elämääsi niin, että kaikki elämässäsi onnistuu.
Mutta se, millä laajuudella tämä tulee toteutumaan
sinun elämässäsi, on oman uskosi toiminnan tulosta.
Siksi sinun on niin tärkeää ymmärtää sitä, miten usko
toimii, ja oppia käyttämään sitä, mitä sinulla on.
Kun esimerkiksi tunnet jonkinlaisia oireita
kehossasi, sinun ei tule heti ensimmäiseksi soittaa
lääkärille tai rientää apteekkiin. Puhu omalle kehollesi.
Sano, “Puhun täydellisyyttä, terveyttä ja eheyttä kaikille
kehoni elimille ja toiminnoille. Ja ne kaikki vastaavat
tähän minussa olevaan jumalalliseen elämään ja
toimivat hyvin, Jeesuksen Nimessä!” Pysy sanassa ja
sinulla tulee aivan varmasti olemaan oma todistuksesi!
Joskus, kun ihmiset kohtaavat haasteita, he
saattavat sanoa, “Olen käyttänyt uskoani, mutta
mitään ei tapahdu.” Se johtuu siitä, että he eivät ole
onnistuneet saamaan omaa uskoaan toimimaan. Puhu
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uskontäyteisiä sanoja jo ennen kuin haasteet ilmenevät
niin, että kun niin sitten käy, sinun uskosi pitää.
Opi Jeesukselta: Hän puhui puille, tuulelle, aalloille,
vedelle, kaloille, jne., kertoen näin meille, että kaikissa
elämän osatekijöissä on älykkyyttä, ja että ääni välittää
energiaa. Sen lisäksi, että puhut kehollesi terveyttä,
opi myös puhumaan asioille kotonasi: työkaluillesi,
rahoillesi - kaikelle, mikä on sinun vastuullasi - sillä niillä
kaikilla on älykkyyttä. Käytä omaa suutasi ylläpitämään
niiden arvoa ja pitämään ne täydellisessä kunnossa.
Ei ole väliä minkälaisia olosuhteita kohtaat: pysy
Sanassa. Pidä kiinni omasta tunnustuksestasi ja ainoa
taattu lopputulos tulee olemaan sinun uskosi voitto.
Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä jätän tietoisesti ajan ja olosuhteet huomioni
ulkopuolelle ja ohjaan huomioni sen sijaan taivaallisen
valtakunnan ikuisiin todellisuuksiin. Kaikesta
vastustuksesta huolimatta uskoni kasvaa Sanassa.
Uskoni kestää ja voittaa. Puhun täydellisyydestä,
ja terveys, raha, perhe, ja kaikki muukin minuun
liittyvä vastaa siihen, tehden näin uskontäyteisistä
julistuksistani todellisuutta, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 10:38; 2. Korinttolaiskirje 4:18;
Markus 11:20-24

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:22-42 & 2. Kuninkaiden kirja 8-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 11:20-29 & Sananlaskut 18
Leave comments on today’s devotional at
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HÄN ON AINOA TIE PELASTUKSEEN
Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän.
Mitään muuta nimeä, joka meidät
pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko
taivaankannen alla
(Apostolien teot 4:12).
n kolme erityyppistä syntiä. Ensimmäinen on
O
peritty synti eli perisynti. Raamattu sanoo:
“Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin

ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema
saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet
syntiä” (Roomalaiskirje 5:12). Aadamin synti siirtyi
kaikille ihmisille. Kaikki Aadamin jälkeläiset perivät
hänen rikkomuksensa. Miten kamalaa! Mutta tämä
on se todellisuus.
Toinen on “syyntakeuden synti” (syyksiluettava).
Syyntakeuden synti perustuu Lakiin, ja voi olla, ettet
itse ole syyllinen. Joosuan kirjan luvusta seitsemän
voimme lukea siitä, miten Israelin perilliset maksoivat
kalliin hinnan synnistä, jonka teki vain yksi mies, Akan.
Israelin perilliset olivat vastikään valloittaneet suuren
kansakunnan ja valmistautuivat valloittamaan toisen
pienemmän. Ennen Jerikon valtaamista Jumala oli
ohjeistanut heitä, “Kun pääsette sinne, älkää pitäkö
mitään heille kuuluvaa, vaan tuhotkaa kaikki” (Joosua
7:11).
Mutta Akan otti viitan ja muita esineitä, ja kätki
ne itseään varten (Joosuan kirja 7:20-21). Ja mikä
oli sen seuraus? Koko kansa (Israel) hävisi taistelun.
Tämän miehen synti luettiin koko kansan synniksi.
Perisynnin lisäksi Aadamin rikkomus luettiin myös
kaikkien ihmisten syyksi. Sinun ei tarvitse olla tähän
henkilökohtaisesti syyllinen, se on koko lajia koskeva
synti ja jokainen tulee siitä osalliseksi. Kyseessä
on sama asia, jos vaikkapa oman kansakuntasi
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presidentti allekirjoittaisi huonon sopimuksen, se tulisi
vaikuttamaan silloin koko kansakuntaan.
Kolmas synti on “henkilökohtainen synti”. Tämä
on se synti, jonka sinä teet itse. On siis aivan selvää,
että jokaisella tähän maailmaan syntyneellä on
syntiinlangennut luonto, ja siksi hän tarvitsee pelastusta.
Joku voi sanoa olevansa vapaa henkilökohtaisista
synneistään, mutta entäpäs sitten peritty synti ja
syyntakeuden (syyksiluettava) synti? Mutta kiitos
kuuluu Jumalalle! Pelastus - ihmisen vapauttaminen
hänen langenneesta luonnostaan ja sitä seuranneesta
synnin turmeluksesta vaikutuksineen, ja ihmisen
hengen uudeksi luominen ja yhteyden palauttaminen
Jumalan kanssa - ovat kaikki tulleet mahdollisiksi ja
meidän saatavillemme Jeesuksessa Kristuksessa! Hän
on ainoa tie pelastukseen!
Tämän takia me julistamme Evankeliumia. Jotta
kaikilla olisi mahdollisuus uskoa Jeesukseen Kristukseen
ja vastaanottaa lunastus synneilleen ja saada tämä
Jumalan elämä ja luonto itselleen. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Herra, kiitos sinulle siitä, että olen saanut
vastaanottaa tämän Evankeliumin, jossa on voima
pelastukseen, parantumiseen ja vapautumiseen.
Minä rukoilen kaikkien maailmassa olevien syntisten
puolesta, että suomut tippuisivat pois peittämästä
heidän silmiään, jotta he voisivat nähdä omat
syntinsä ja vastaanottaa pelastuksen Kristuksessa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 13:38-39; Roomalaiskirje 10:9-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:1-16 & 2. Kuninkaiden kirja 10-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 11:30-34 & Sananlaskut 19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINUN OLEMASSAOLOSI TARKOITUS
Uskokaa, kun sanon, että minä olen
Isässä ja Isä on minussa. Ellette
muuten usko, uskokaa minun tekojeni
tähden (Johannes 14:11).
ksi niistä asioista, jonka uskon Jumalan auttaneen
Y
minua selvittämään, oli minun oman elämäni
tarkoituksen löytäminen jo hyvin aikaisessa vaiheessa

elämääni. Minä mietin silloin usein: “Miksi ihmiset
ylipäänsä elävät, kerta he joka tapauksessa lopulta
kuitenkin kuolevat?” Tästä tuli minulle polttava kysymys,
johon kaipasin kovasti vastausta. Sen jälkeen opiskelin
Jeesuksesta, sillä halusin tietää, että “Miksi Jeesus tuli?”
Vuosien kuluessa sain vastauksen tähän kysymykseen
elämän tarkoituksesta Jumalan Hengen avulla; löysin
syyn sille, miksi me elimme ja koko elämäni muuttui.
Mietipä tätä: minkä sinä uskot olevan täällä maan
päällä pysyvää, iankaikkisesti kestävää? Haluatko omistaa
koko maailman? Jo ennen sinua on ollut ihmisiä, jotka
ovat saaneet koko maailman hallintaansa. Mietipä
faaraoita ja keisareita; he hallitsivat maailmaa ja kaikki
oli heidän. Heitä itse asiassa kunnioitettiin jopa jumalina.
Mutta arvaapa mitä? Kun heidän aikansa koitti, myös
heidän elämänsä täällä päättyi, kun he nukkuivat pois.
Joten, mitä sinä siis haluat elämältä? Suosionosoituksia
ihmisiltä? Kuuluisuutta? Tyytyväisyyttä omasta itsestäsi?
Maailmassa on ollut monia, joilla on ollut näitä kaikkia
yltäkylläisesti, mutta silti se ei ole muuttanut heidän
kohdaltaan mitään.
Mikäli, ja ennen kuin, sinä selvität itse oman elämäsi
tarkoituksen, et sinä ole todella elänyt. Kyse on yhteydestä
Jumalan kanssa. Tämä yhteys Jumalan kanssa ei merkitse
vain ystävyyttä Hänen kanssaan; eikä se ole myöskään
pelkästään läheisyyttä Hänen kanssaan; se on ykseyttä
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Hänen kanssaan, yhteistä päämäärää ja tavoitetta kohti
vaeltamista. Tämä on kaikista suurenmoisin asia, mitä
sinulla voi koskaan olla - suhteessa oleminen Herran
kanssa ja Häneen tukeutuminen Ainoana, jonka sinä
tunnet ja joka tuntee sinut. Tämä on sinun olemassaolosi
tarkoitus. Sen tietäminen, että Jumala rakastaa sinua ja
sinä rakastat Häntä sekä vaeltaminen Hänen kanssaan;
sen ymmärtäminen, mitä tarkoittaa, että Jumala on
sinussa ja sinä Hänessä. Tämä oli myös se rukous, jonka
Jeesus lausui Jumalalle meistä: “...että he olisivat yhtä,
niinkuin me olemme yhtä” (Johannes 17:22). Kaikkein
suurenmoisin asia, jonka ihminen voi koskaan saada
selville, on yhteyden löytäminen Hänen kanssaan,
itsesi löytäminen Hänestä ja Hänen löytäminen sinusta
itsestäsi. Silloin myös sinä voit sanoa niin kuin Jeesus:
“minä olen Isässä ja Isä on minussa” (Johannes 14:11);
upea suhde, joka muuttaa sinun käsityksesi kaikesta siitä,
mitä sinun elämässäsi on. Tämän ymmärryksen avulla
sinulle tulee myös selviämään sinun oma paikkasi Hänen
ruumissaan - Kristuksen ruumissa, minkä jälkeen sinä voit
alkaa toteuttamaan omaa tehtävääsi.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos siitä, että olet kutsunut minut elävään
yhteyteen Poikasi Jeesuksen Kristuksen kanssa. Minä
voin nyt julistaa rohkeasti, että minä olen sinussa ja
sinä olet minussa. Mikä kunnia! Minun päämääräni
ja suurin haluni elämässäni on miellyttää sinua koko
elämälläni tehdessäni kaiken sen, minkä sinä olet
minulle suunnitellut, tietäen samalla sen, että tällä
tavoin minä elän yltäkylläistä elämää, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. Korinttolaiskirje 5:14-15; Markus 8:36-38

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:17-57 & 2. Kuninkaiden kirja 13-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 12:1-11 & Sananlaskut 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KÄYTÄ SITÄ, MINKÄ HÄN ANTOI SINULLE
Jotta Jeesuksen nimessä jokaisen polven
on notkistuttava, niin taivaassa kuin myös
maan päällä, sekä myöskin maan alla
olevien (Filippiläiskirje 2:10 KJV).

M

inä opin jo hyvin nuorena kristittynä, kuinka
minä voin laittaa Jumalan Sanan toimimaan.
Halusin ratkaista kaikki ongelmat ja tilanteet samantien
käyttämällä Jumalan Sanaa.
Mikäli minä silloin esimerkiksi kolautin jalkani
vahingossa johonkin, minä vain laitoin käteni samantien
siihen kohtaan jalastani ja sanoin “Parannettu,
Jeesuksen Nimessä!” Minä siis opettelin auktoriteetin
käyttämistä. Siitä huolimatta saatoin kokea vielä
hieman kipua, mutta huomasin pian, että jalkani ei
turvonnutkaan niin kuin se olisi tavallisesti tehnyt. Sen
sijaan se vain parani paljon nopeammin eikä mennyt
lainkaan huonommaksi! Mikäli minä sain haavan,
saatoin sanoa vuodolle, “Umpeennu, Jeesuksen
Nimessä! Ei verenvuotoa!” ja sen jälkeen vaan jatkoin
sen parissa, mitä olin tekemässä.
Kun minä harjoitin Jumalan Sanaa tällä tavalla,
sain nähdä itse tuloksia ja jaoin näitä todistuksia ja
kokemuksiani Jumalan Sanan tehokkuudesta myös
muille ympärilläni oleville ihmisille. Käytin Sanaa omaan
kehooni käyttäen kaiken voittavaa Jeesuksen Nimeä
ja sitä auktoriteettia, minkä Hän on meille antanut.
Muistan kuinka eräänkin kerran teini-ikäisenä ollessani
kohtasin Juju-pappeja (afrikkalainen noitauskonto) ja
oltuani tekemisissä heidän alttariensa kanssa, tunsin
myöhemmin nukkuessani kuinka jokin painoi minua;
tämä oli hengellinen hyökkäys ja ainoa laatuaan, jonka
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olen koskaan kokenut.
Löysin itseni tilanteesta, jossa kamppailin
saadakseni huudahdettua Jeesuksen Nimen ilmoille,
mutta en voinut ensin edes avata suutani. Lopulta sain
tämän hahmon pois päältäni, kun onnistuin huutamaan
“Jeesus!” Sen jälkeen polvistuin äkisti ja sanoin “Sinä
paholainen, Jeesuksen Nimessä, sinä et enää koskaan
tee tätä uudelleen. Missä ikinä sinä oletkin, minä sidon
sinut Jeesuksen Nimessä! Ei koskaan enää!”
Siitä päivästä lähtien en ole kokenut mitään
tällaista uudelleen, eikä sitä tule enää koskaan
tapahtumaan. Käytä sinäkin sitä, mitä sinulla on. Käytä
Jeesuksen Nimeä. Muussa tapauksessa paholainen
tulee saalistamaan sinua. Käytä tätä nimeä muuttamaan
kotisi ilmapiiri; käytä sitä muuttamaan bisneksiesi
tilanne. Hallitse ja vallitse yli kaikkien tilanteiden Hänen
Nimessään. Halleluja!

TUNNUSTUS
Herra on antanut minulle voiman painaa käärmeet
ja skorpionit jalkojeni alle sekä voiton yli vihollisen
kaiken kyvykkyyden; ei ole olemassa mitään, mikä
voisi vahingoittaa minua millään tapaa. Jeesuksen
kaiken voittavan Nimen avulla minä hallitsen ja
vallitsen yli paholaisen ja elämän olosuhteiden,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:9-11; Luukas 10:18-19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:1-19 & 2. Kuninkaiden kirja 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 12:12-21 & Sananlaskut 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE TIETOINEN SISÄLLÄSI OLEVASTA
VOIMASTA
tiistai

Mutta te tulette vastaanottamaan
voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän
päällenne: ja te tulette olemaan
minun todistajiani sekä Jerusalemissa,
että koko Juudeassa ja Samariassa ja
kaikkialla aina maan ääriin saakka
(Apostolien teot 1:8 KJV).
. Korinttolaiskirje 4:7 sanoo, “Mutta tämä aarre
2
on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman
suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan

meistä.” Sinun sisälläsi on voima. Efesolaiskirjeessä
3:20 kerrotaan, “Mutta hänelle, joka voi tehdä
monin verroin enemmän, kuin kaikki se, mitä me
osaamme pyytää tai ajatella, sen voiman mukaisesti,
joka tekee meissä työtään…” Kaikki jumaluuden
voima tekee työtään sinussa; ei suinkaan taivaassa,
vaan sinun uudelleen luodussa ihmishengessäsi. Ei ole
olemassa mitään rajoituksia sille, mitä sinä voit tehdä
tai miten pitkälle sinä voit mennä - sinä voit saavuttaa
rajoittamattoman määrän menestystä ja yltäkylläisyyttä,
mikäli sinä vain tunnistat tämän sinussa olevan voiman
ja laitat sen toimimaan.
Se, mikä moniin ihmisiin on vaikuttanut, on
heidän tiedonpuutteensa siitä, keitä he ovat ja mitä
he kantavat mukanaan. Tietoisuus Jumalan voimasta
sinun elämässäsi on kaiken aktivoiva voima. Mikäli
sinä et ole lainkaan tietoinen siitä, kuka sinä olet ja
mitä sinussa on, se ei tule toimimaan. Herra Jeesus
käveli maanpinnalla tietoisena Hänen jumalallisesta
syntyperästä ja persoonallisuudesta. Hän sanoi “Kaikki
voima on annettu minulle taivaassa ja maan päällä!”
Hän tiesi sen ja toimi sen mukaisesti.
Kun Hän astui synagogaan, Hän sanoi, “Herran
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Henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille
Evankeliumin, julistamaan vangituille vapautusta ja
sokeille näkönsä saamista, ja päästämään sorretut
vapauteen” (Luukas 4:18 KJV). Mikä tietoisuus! Kun
Hän teki tämän julistuksen, demonit eivät voineet
kestää sitä. Tämän jälkeen Hän puhui sellaisia sanoja,
jotka toivat tullessaan parantumisen ja eheytymisen
sairaille ja rasitetuille. Kunnia Jumalalle!
1. Johanneksen kirjeessä 4:17 sanotaan, että
sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme tässä
maailmassa. Sinut on puettu Hengen voimaan,
koska sinä olet yhtä Hänen kanssa: sinä olet Hänen
ruumiinsa jäsen, Hänen lihaansa ja luitansa. Sinä olet
Hänen Kuningaskuntansa edustaja. Pyhä Henki tuli
elääkseen sinussa siten, että Kuningaskunta, voima,
kirkkaus, vanhurskaus ja Kristuksen hallintavalta
tulisivat ilmi sinussa ja sinun kauttasi. Tule tietoiseksi
tästä todellisuudesta. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen jumaluuden ilmentymä, Kristuksen
lähettiläs, olen aivan ääriäni myöten täynnä Jumalaa!
Minä kieltäydyn miettimästä epäonnistumista,
tappiota tai mahdottomuuksia, sillä minä olen
tietoinen sisälläni asuvasta Jumalan voimasta. Sanan
mietiskelyn ja kielillä puhumisen kautta minä tuon
tämän voiman vaikutuksen kaikkeen ja kosketuksiin
jokaisen elämäni osa-alueen kanssa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 3:20-21; 2. Korinttolaiskirje 4:7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:20-50 & 2. Kuninkaiden kirja 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 12:22-31 & Sananlaskut 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KASVATA OMAA USKOASI
Me olemme velvolliset aina kiittämään
Jumalaa teidän tähtenne, veljet,
niinkuin oikein onkin, koska teidän
uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen
rakkautenne lisääntyy itsekussakin,
kaikissa teissä (2. Tessalonikalaiskirje 1:3).
n sinun omalla vastuullasi kasvattaa sitä uskoa,
O
jonka Jumala on sinulle antanut. Tämän voit
tehdä opiskelemalla lisää Jumalan Sanaa: “…usko

tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Jumalan
Sanasta” (Roomalaiskirje 10:17). Mitä vähemmän sinä
olet vastaanottanut Jumalan Sanaa sinun henkeesi, sitä
vaikeampaa sinun on ilmaista omaa uskoasi silloin, kun
elämän vaikeudet kohtaavat sinut. Joten kasvata siis
päivittäin omaa uskoasi siten, että ruokit omaa henkeäsi
ahnaasti Jumalan Sanalla.
Eräs ihminen sanoi kerran, “Minun uskoni on kovin
vähäinen ja siksi minä tunnen itseni välillä hengellisesti
heikoksi.” Tällöin sinun tulee kasvattaa itse omaa uskoasi!
Se on sinun oma tehtäväsi. Älä jää sinne heikon uskon
tasolle. Vähäinen usko antaa helposti tilaa myös pelolle ja
epäilykselle (Matteus 8:26). Matteuksen evankeliumissa
14:3 Pietari käveli veden päällä Jeesusta kohti aina niin
kauan, kunnes hän kiinnitti huomionsa kovaan tuuleen
sekä aaltoihin ja alkoi upota. Raamattu sanoo, että Jeesus
“...ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, voi
sinua vähäuskoista, miksi sinä epäilit?” (Matteus 14:31
KJV).
Heikko usko on myös hyvin lihallista ja se antautuu
helposti lihassa järkeilemiseen. Me voimme nähdä tästä
esimerkin Matteuksen evankeliumissa 16:6, kun Jeesus
sanoi opetuslapsilleen, ”Pitäkää varanne. Varokaa
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fariseusten ja saddukeusten hapatetta.” Raamattu kertoo
opetuslasten järkeilleen keskenään ja sanoneen, “Tämä
johtuu nyt siitä, koska me emme ottaneet yhtään leipää
mukaamme” (Matteus 16:7). He eivät ymmärtäneet
sitä, mitä Jeesus heille opetti ja he ajattelivat Hänen
puhuneen fyysisistä leipälimpuista. Jeesus huomasi
tämän heidän lihallisen järkeilynsä ja sanoi heille, “Miksi
te vähäuskoiset järkeilette keskenänne sitä, että te ette
ole ottaneet mukaan yhtään leipää?” (Matteus 16:8).
Silloin, kun vähäuskoisella on vatsakipua, saattaa
hän jo helposti sanoa, “Luulen, että tämä johtuu siitä,
mitä söin tai join.” Siitäkin huolimatta, että Jeesus
sanoi “ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä
vahingoita…” (Markus 16:18). Jumala tahtoo, että
sinun uskosi on vankka; ei heikko, eikä pieni. Opiskele
ja harjoita sen takia Jumalan Sanaa; sillä tavalla sinun
uskostasi kasvaa vahva. Ole sinäkin niin kuin ne
tessalonikalaiset, joiden uskon kerrottiin kasvaneen
runsaasti. Ja ole myös niiden kaltainen, joista kerrotaan
uskon esikuvina (Heprealaiskirje 11), kun he käyttivät
uskoaan hyödyksi tehdessään suuria urotekoja.

TUNNUSTUS
Sana elää ja on aktiivisena minussa. Se inspiroi minun
uskoani päihittämään kaikki haasteet ja säilyttämään
voitokkaan elämäni Kristuksessa. Minä olen syntynyt
Sanasta; sen takia minä elän Sanasta käsin. Kun
minä opiskelen ja mietiskelen Sanaa, minun uskoni
vahvistuu ja kehittyy kirkkaudesta kirkkauteen
ja ne siunaukset, jotka seuraavat Sanan pohjalta
toimimista, tulevat ilmenemään kasvavissa määrin
elämässäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 20:32; Jaakob 1:22-25; Matteus 14:26-31

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:1-30 & 2. Kuninkaiden kirja 20-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 13:1-13 & Sananlaskut 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NÖYRYYS JUMALAN PALVELEMISESSA
Samoin te, nuoremmat, olkaa
vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa
kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä
Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille
hän antaa armon
(1. Pietarin kirje 5:5).

V

uosien saatossa olen nähnyt monia hengellisesti
lahjakkaita kristittyjä, mukaan luettuna myös
palvelutyöntekijät, joiden työt raukesivat lopulta
tyhjiin, koska he eivät olleet vaeltaneet nöyryydessä.
Riippumatta siitä, miten suuresti sinua on siunattu
lahjakkuuksilla, jos sekoitat siihen mukaan ylpeyttä,
Jumala ei tule hyväksymään sitä. Sinun tahtotilasi tulisi
olla se, että mitä ikinä sinä sitten tarjoatkin Herralle, kun
palvelet Häntä tai teet omaa palvelustyötäsi Hänelle,
että se kaikki tulisi aina Pyhän Hengen hyväksymäksi
ja pyhittämäksi.
Kaikki, mitä sinä teet Jumalan huoneessa, on
antamista Hänelle; sinun palveluksesi on sinun uhrisi
Jumalalle. Mutta Jumala ei tule hyväksymään sinun
uhriasi, jos siihen on sekoittunut mukaan itsekkyyttä
ja ahneutta; pröystäilyä, ylpeyttä ja ylimielisyyttä.
Jumalan huoneessa suuruutta ei mitata niillä tuloksilla,
joita sinä olet saavuttanut tai mihin olet yltänyt.
Avausjakeessamme sanotaan, “Jumala on ylpeitä
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.” Nöyrry. Sinun
tulee jatkuvasti ja tietoisesti harjoittaa nöyrtymistä ja
nöyryydessä vaeltamista.
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Silloin, kun ylpeitä ajatuksia alkaa nousta
sydämeesi, nuhtele niitä. Raamattu sanoo, “Mutta
joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä
alentaa, se ylennetään” (Matteus 23:12). Joten tästä
huomaamme sen, että kyse on joko nöyrtymisestä tai
sitten nöyryytyksestä. Raamattu on täynnä tarinoita
sellaisista henkilöistä, jotka olivat ylpeitä ja siitä miten
heitä lopulta nöyryytettiin. Mutta ei Jumala tahdo
meidän kulkevan siihen suuntaan.
Korjaa siis itseäsi Raamatun Sanalla ja anna
Jumalan viisauden johdattaa sinua kaiken aikaa.
Uudestisyntyneenä sinä olet syntynyt suurenmoisuuteen,
mutta suurenmoiset miehet ja naiset ovat aina todella
nöyriä. Jatka nöyryydessä ja nöyrtymisessä vaeltamista,
sillä se on suuri siunaus ja tie, joka johtaa lopulta siihen,
että Jumala ylentää sinut.

RUKOUS
Rakas Isä, minä nöyrryn sinun Sanasi auktoriteetin
ja vaikutusvallan alaisuuteen. Ylpeydellä,
ylimielisyydellä, röyhkeydellä tai itsekkyydellä ei ole
mitään sijaa minussa, sillä minä vaellan kaiken aikaa
rakkaudessa ja nöyryydessä, niin että koen ja saan
elää todeksi jatkuvasti kasvavaa suurenmoisuutta
ja aivan loputonta menestystä, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 13:4-7; 1. Pietari 5:5-6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:31-14:1-14 & 2. Kuninkaiden kirja 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 14:1-9 & Sananlaskut 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUS KULTTUURI
Älkää mukautuko tämän maailman
menoon, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta, niin että osaatte
arvioida, mikä on se hyvä, hyväksyttävä
ja täydellinen Jumalan tahto
(Roomalaiskirje 12:2 KJV).

K

ristinuskossa meillä on tietynlainen kulttuuri;
Kristus kulttuuri. Monet tulevat Kristukseen
oman kulttuurinsa kanssa ja he yrittävät monin tavoin
vaikuttaa Seurakuntaan heidän omalla maallisella
kulttuurillaan. Mutta ainoa kulttuuri, jota meidän tulee
seurata ja joka meidän tulee omaksua on Hengen ja
Raamatun kulttuuri. Avausjakeemme kertoo meille
sen, että meidän tulee muuttua mielemme uudistuksen
kautta (Roomalaiskirje 12:2). Tämä tarkoittaa sitä, että
sinussa tulee olla Sanan kulttuuri. Ja sinun täytyy tehdä
päätös tämän suhteen.
Mikäli sinä uudistat oman mielesi Raamatun
kirjoituksilla, sinulla tulee olemaan Kuningaskunnan
kulttuuri. Kristuksessa meillä on esimerkiksi jokaisen
ihmisen kunnioittamisen ja arvostamisen kulttuuri,
eikä ainoastaan niiden, joiden me itse ajattelemme
ansaitsevan kunnioituksen. Roomalaiskirje 12:10 sanoo,
“Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta,
kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.” Jeesus sanoi
myös Matteuksen evankeliumissa 5:44 (KJV), “Mutta
minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne, siunatkaa
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niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka
teitä vihaavat ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka
halveksien hyväksikäyttävät teitä ja vainoavat teitä.“
Tämä on Kuningaskunnan kulttuuria ja se eroaa
maailman kulttuurista.
Matteuksen evankeliumissa 5:42 sanotaan, “Anna
sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille,
joka haluaa lainata sinulta.” Meidän kulttuuriimme
kuuluu rakkaudessa antaminen. Sinä et käännä selkääsi
lainaa tarvitsevalle. Me autamme, emmekä halveksi
ketään. Jeesus eli näin, ja meidän tulee jäljitellä Häntä.
Joten ala siis treenaamaan itseäsi Kristus kulttuuriin;
rakkauden, ystävällisyyden, anteeksiantamisen ja
vanhurskauden kulttuuriin.

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä antaudun Sanan ja Hengen
opetuksen alaisuuteen oppiakseni lisää ja elääkseni
todeksi tätä Kristus elämää jo täällä maan päällä;
rakkauden, erinomaisuuden, voiton, herruuden ja
armon elämää. Kun opiskelen Sanaa mieleni tulee
uudistetuksi niin, että ajattelen ja vaellan siinä
todellisuudessa kuka olen Kristuksessa, tuoden näin
esiin sinun täydellistä vanhurskauttasi, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:5; 2. Pietari 1:5-8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 14:15-31 & 1. Aikakirja 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 14:10-19 & Sananlaskut 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTITTY EI VOI OLLA RIIVATTU
lauantai

Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt
ja yhdessä hänen kanssaan asettanut
meidät taivaallisiin Kristuksessa
Jeesuksessa (Efesolaiskirje 2:6).

M

onet ovat kysyneet, “Voiko kristitty olla
riivattu (demon-possessed)?” Kristitty voi
kyllä tulla osalliseksi demonisista vaikutteista, mutta
hän ei voi olla demonin riivaama. Jotta kristitty voisi
olla riivattu, se tarkoittaisi sitä, että hänen olisi täytynyt
tietoisesti ja vapaaehtoisesti luopua omasta uskostaan
Jeesukseen Kristukseen, mikä tekisi hänestä luopion.
Raamatun mukaan tällaisesta tilasta ei ole enää
paluuta, koska kyseinen henkilö on tietoisesti antanut
itsensä Saatanalle. Mutta todellinen kristitty ei voi olla
tällaisessa tilanteessa, sillä hän on Saatanan yläpuolella.
Sillä ei ole väliä, miten paljon kristitty on altistunut
Saatanan painostukselle, koska sinä päivänä, jona
hän tajuaa sen kuka hän itse on ja sanoo “Ei”, se
tulee olemaan Saatanan manipulointien loppu hänen
elämässään. Jaakobin kirje 4:7 sanoo, “Olkaa siis
Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä,
niin se teistä pakenee.”
Kristityn ongelmana ei ole koskaan riivattuna
oleminen, vaan sen sijaan pahoille hengille
antautuminen, joka saa heidät tekemään kamalia
asioita ja siinä samalla tuhoamaan omaa elämäänsä.
Usein tällaiset kristityt eivät ole tarpeeksi tietoisia
Jumalan Sanasta, jotta he voisivat elää toisella tapaa
(Hoosea 4:6). Kristitty on asetettu istumaan yhdessä
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Kristuksen kanssa paljon korkeammalle kaikkea
hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta ja jokaista
nimeä (Efesolaiskirje 2:6; 1:19-21). Halleluja! Mikäli
tämä edellämainittu on totta (ja kiitos Jumalalle se on),
miksi ihmeessä kristitty tarvitsisi sitten “vapautumista”
Saatanasta, puhumattakaan siitä, että hän voisi olla
Saatanan riivaamana? Silloinkin, kun kristitty on tullut
paholaisen vaikutuksen alaisuuteen tai painostamaksi,
ratkaisu on Jumalan Sana. Psalmi 119:130 julistaa,
”Kun sinun sanasi avautuu, se antaa valoa….” Jos vain
otat Jumalan Sanan vastaan — Hänen valonsa sinuun
ja hyväksyt sen — se tulee ajamaan pois kaikenlaisen
saatanallisen läsnäolon, ja näin kaikki pimeys tulee
poiskarkoitetuksi.
Tästä syystä Sanan opiskelun ja mietiskelyn
tulisi olla Jumalan lapsen tärkein prioriteetti. Tunne
Sana ja pysy Sanassa. Ja harjoita Kristuksessa olevaa
hallintavaltaasi.

TUNNUSTUS
Kristus tulee nähdyksi ja korotetuksi minussa —
hengessäni, sielussani ja kehossani. Minussa on
elämän valo, joten minussa ei ole mitään mikä on
pimeydestä. Olen täynnä iloa, rauhaa, rakkautta ja
ystävällisyyttä. Olen kaiken aikaa täynnä Henkeä,
koska minä vaellan Kristuksen valossa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:19-23; 1. Johannes 4:4; Markus 16:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 15:1-17 & 1. Aikakirja 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 14:20-30 & Sananlaskut 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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sunnuntai

31

“USKON” PILLERI
Jeesus vastasi, Miksi sanot minulle ‘jos
pystyt’? Kaikki on mahdollista sille, jolla
on uskoa! (Markus 9:23 CEV).

K

uvittelepa, jos sinulle annettaisiin pilleri ja
kerrottaisiin, että jos otat tämän pillerin, niin
sillä ei ole mitään väliä minkälainen tauti tai sairaus
hyökkää kehoasi vastaan, sillä ongelmastasi riippumatta
tämä pilleri tulisi parantamaan kaikenlaiset vaivasi.
Mikä sinun reaktiosi tulisi olemaan? Olen varma, että et
epäröisi hetkeäkään tämän pillerin tilaamisen suhteen.
Vaan sinä tilaisit sitä varmasti samantien varastoon
koko purkillisen.
Mutta tiesitkö sitä, että tällainen pilleri on itse
asiassa olemassa? Sitä kutsutaan “uskon” pilleriksi!
Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, “Niin Jeesus
sanoi hänelle: Jos voit! Kaikki on mahdollista sille,
joka uskoo.” Tämä sana “uskoo” kuten sitä käytetään
King James käännöksessä ja useissa muissakin
käännöksissä on kuitenkin virheellisesti käännetty. Se
tulee samasta sanasta kuin “usko”, mutta kyseessä
on sen verbimuoto. Usko on substantiivi, kun taas
“uskominen” on uskon verbimuoto. Tämä tarkoittaa
sitä, että tämän jakeen pitäisi mennä itse asiassa näin,
“Kaikki on mahdollista sille, jolla on uskoa.”
CEV-käännös, jota lainasimme avausjakeessamme,
ilmaisee tämän vielä tarkemmin, sanoessaan, “Kaikki
on mahdollista sille, jolla on uskoa!” Tämä on niin
rohkaisevaa! Ja kun luemme tästä vielä jakeesta 21,
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se tekee tästä entistä parempaa. Jeesus ei sanonut,
“Monet asiat ovat mahdollisia, jos sinulla on uskoa”,
vaan että “KAIKKI” on mahdollista. Tarkoittaen sitä,
että sillä ei ole mitään väliä minkälainen tilanne on
kyseessä, sillä Jumala on antanut sinulle voiman tehdä
elämästäsi kaunista. Sinä voit tehdä ihan mitä vaan
ja muuttaa uskosi kautta kaiken mikä on ristiriidassa
Jumalan tahdon suhteen sinua kohtaan.
Kun opetuslapset olivat kauhuissaan ja huusivat
Jeesusta auttamaan heitä raivokkaassa myrskyssä,
Raamattu kertoo Hänen kääntyneen heihin päin ja
sanoneen, “Missä on teidän uskonne?” (Luukas 8:25).
Toisin sanottuna, ota se pilleri! Se toimii aivan kaikkeen.
Elämässäsi ei tule enää olemaan toivottomuutta
tai minkäänlaista epätoivoa, jos vain laitat uskosi
toimimaan. Halleluja!

TUNNUSTUS
Siunattu olkoon Jumala. Minä olen voittanut
maailman ja kaikki sen systeemit ja rakenteet. Uskoni
on vahva ja tehokas, ja se saa aikaan menestystä,
voittoja ja läpimurtoja! Minulla ei ole minkäänlaista
pelkoa, sillä mikään ei ole minulle mahdotonta.
Minun elämäni rakentuu jatkuvasti Jumalan Sanan
kautta, jonka seurauksena elämäni tuo jatkuvasti
suurempaa kunniaa ja ylistystä Isälle. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 11:22-23; 2. Korinttolaiskirje 4:13; 1. Johannes 5:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 15:18-16:1-16 & 1. Aikakirja 5-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 14:31-40 & Sananlaskut 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

75

PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

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

+27 11 326 0971

nigeria:
01-8888186

canada:

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

+1-647-341-9091
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KIRJOITTAJASTA

P

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

Muistiinpanoja
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