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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

HENKILÖKOHTAISET TIEDOT
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Työosoite:

KUUKAUDEN TAVOITTEET:

Rapsodia Todellisuuksista
...PÄIVÄN SANA
www.rhapsodyofrealities.org

keskiviikko

1

KASTETTUNA KRISTUKSEEN
Vai ettekö tiedä, että me kaikki,
jotka olemme kastetut Kristukseen
Jeesukseen, olemme hänen
kuolemaansa kastetut? Niin olemme
siis yhdessä hänen kanssaan
haudatut kasteen kautta kuolemaan,
että niinkuin Kristus herätettiin
kuolleista Isän kirkkauden kautta,
samoin pitää meidänkin uudessa
elämässä vaeltaman
(Roomalaiskirje 6:3-4).

O

n todella tärkeää, että ymmärrämme sen,
mitä tällä ilmaisulla “...kastetut Kristukseen
Jeesukseen….” tarkoitetaan tässä ylempänä olevassa
Raamatun jakeessa. Tämä on eri asia kuin se, että
kasteessa joku upotetaan veden alle. Vesikaste on
symbolinen: kun sinut kasteessa upotetaan veden alle,
sinä julistat sitä, että sinä olet tunnistettavissa Herran
kanssa Hänen sijaiskuolemassa ja hautaamisessa. Ja
kun sinut nostetaan ylös vedestä, se on vertauskuvana
Hänen ylösnousemuksestaan.
Tämä Roomalaiskirjeen 6. luku ei siis puhu
vesikasteesta; vaan siinä puhutaan uskovan kastamisesta
Kristukseen, kun hän on julistanut Jeesuksen
Herrakseen ja uskoo Hänen ylösnousemukseensa.
2. Korinttolaiskirjeessä 5:17 apostoli Paavali käyttää
ilmaisua “Kristuksessa”, kun hän julistaa sanoen: “jos
joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus.”
Sinusta on tullut yhtä Hänen kanssaan! Jumala näkee
sinut Jeesuksessa Kristuksessa. Kun sanomme, että
me olemme Kristuksessa, emme silloin puhu jostain
6
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sellaisesta asiasta, joka olisi ikään kuin jonkun astian
sisällä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että me olemme
erottamattomasti yhtä Hänen kanssaan, yhdistettynä
Herraan yhtenä Henkenä (1. Korinttolaiskirje 6:17).
Efesolaiskirje 5:30 (KJV) sanoo, “Sillä me olemme
hänen ruumiinsa, lihansa ja luidensa jäseniä.” Jeesus
sanoi, “Minä olen viinipuu, te olette oksat” (Johannes
15:5), tarkoittaen sitä, että me olemme samaa
lajia Hänen kanssaan. Sinusta on tullut Kristuksen
ilmentymä. Näin sinun pitäisi ja täytyykin ajatella. 1.
Korinttolaiskirje 12:13 sanoo, “Sillä me olemme kaikki
yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi...” Tämä
ruumis on Kristus.
Nyt, kun sinut on kastettu Jeesukseen Kristukseen,
Raamattu sanoo, että sinun tulee myös vaeltaa sen
mukaisesti; “...pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman” (Roomalaiskirje 6:4). Vaella siis rohkeasti.
Ole täysin peloton ja tiedä se, että sinä ja Kristus olette
yhtä. Hänen kanssaan sinä olet järkkymätön—kehityt
ja menet jatkuvasti eteenpäin. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen erottamattomasti yhtä Kristuksen kanssa,
sillä Hänessä minä elän, liikun ja olen! Minä olen
ruumiillistuma ja ilmaisu Hänen kirkkaudesta
ja jumaluudesta. Tämä erottamaton ykseys
Hänen kanssaan tekee minusta yliluonnollisen
ja täysin immuunin kaikille sairauksille, taudeille
ja heikkouksille. Huolimatta siitä, mitä kohtaan
elämässäni, pysyn aina rohkeana ja täysin
pelottomana! Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 17:28; 1. Korinttolaiskirje 12:13;
Galatalaiskirje 3:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:22-35 & Ester 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 11:10-33 & Jesaja 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

7
7

torstai

2

KRISTUKSESSA KASVAMINEN
Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen
omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa
himoineen ja haluineen
(Galatalaiskirje 5:24).

M

eidän avausjakeemme ei jätä mitään tilaa
harmaille alueille: jos sinä kuulut Kristukselle,
sinä olet ristiinnaulinnut lihan sen himoineen ja
haluineen. Mutta miksi silti edelleen jotkut kristityt
kamppailevat yrittäessään ristiinnaulita omaa lihaansa?
Tätä tapahtuu siksi, että Saatana on valehdellut heille
ja he ovat uskoneet hänen valheensa, koska he ovat
tietämättömiä Jumalan Sanan suhteen.
Saatana saattaa kiusata sinua sanoen, “Jos
sinä olisit oikeasti todellinen kristitty, sinä et olisi
valehdellut eilen!” Tällaisen ei pitäisi heti horjuttaa
sinun itsevarmuuttasi tai heikentää uskoasi ja intoasi
Herran palvelemisen suhteen. Muista, kuka Saatana
on—valehtelija ja valheiden isä. Hän on eksyttäjä ja
Jumalan ihmisten syyttäjä (Ilmestyskirja 12:10).
Kun sinä ylistät Herraa kädet kohotettuina, ja jos
Saatana sitten yhtäkkiä muistuttaakin sinua jostain,
mitä teit väärin, älä heti laske käsiäsi ja ala itkemään
ja tuntemaan oloasi kurjaksi. Vaan ala ylistämään
entistä innokkaammin ja sano, “Isä minä kiitän sinua
rakkaudestasi ja Jeesuksen Kristuksen verestä, joka
puhdistaa minut kaikesta vääryydestä.”
Älä koskaan salli Saatanan pettää sinua
ajattelemaan, että sinä et olisi todellinen kristitty vain
siitä syystä, että sinä teit jotain väärää. Jos sinä olet
uudestisyntynyt, sinä olet todellinen kristitty! Jumalan
Sana sanoo, että sinä elät todeksi sisälläsi olevaa
8
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Jumalan luontoa. Vaella Hengessä ja vanhurskaudessa.
Elä Jumalan Sanan mukaisesti, koska Jumalan Sana on
sinun elämäsi.
Sano aina silloin tällöin itsellesi, “Minä olen
syntynyt Hengestä ja Jumalan Sana hallitsee ja ohjaa
minua.” Opiskele ja pysy Jumalan Sanassa, ja näin sinä
tulet elämään kaikkien Saatanan petosten, hyökkäysten
ja manipulaatioiden yläpuolella. Mitä enemmän sinä
opiskelet, kuuntelet ja mietiskelet Jumalan Sanaa, sitä
enemmän sinä myös vaellat omassa elämässäsi Sanan
mukaisella tavalla, koska Sanassa on voima saada
sinussa aikaan sitä, mistä se puhuu.
Sanan palvelutyön kautta sinä tulet vahvistetuksi
ja rohkaistuksi, sinun uskosi pysyy palavana ja sinä
kasvat tasaisen vakaasti Kristuksessa. Mitä enemmän
sinä kasvat Herrassa ja Hänen Sanansa tuntemisessa
ja armossa, sitä vähemmän sinä voit enää löytää syntiä
omasta elämästäsi, sillä synnillä ei tule olla hallintavaltaa
sinun ylitsesi (Roomalaiskirje 6:14).

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanastasi, joka on
hyödyllinen minulle opetukseksi, nuhteeksi,
ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa.
Sanasi avulla minä kasvan hengellisesti ja Sanasi
kautta minun uskoni vahvistuu kaikkia hyviä töitä
varten. Minä olen juurtunut ja valanut perustukseni
Sanalle, ja tuon esiin Jumalan Hengen hyveitä ja
täydellisyyttä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:8-9; Galatalaiskirje 5:16;
1. Korinttolaiskirje 6:9-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:36-16:1-15 & Ester 8-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 12:1-10 & Jesaja 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN VALONSA SINUN
SYDÄMESSÄSI

3

Sillä Jumala, joka käski valon loistaa
pimeydestä, on loistanut meidän
sydämiimme, antaakseen Jumalan
kirkkauden tuntemisen valon loistaa
Jeesuksen Kristuksen kasvoilta
(2. Korinttolaiskirje 4:6 KJV).
aamattu sanoo Habakukin kirjassa 2:14
R
(KJV), “Sillä maa on oleva täynnä Herran
kirkkauden tuntemusta, niinkuin vedet peittävät

meren”, ja meidän avausjakeemme sanoo, “Sillä
Jumala, joka käski valon loistaa pimeydestä, on
loistanut meidän sydämiimme...” Hänen valonsa on
sinun sydämessäsi. Tässä jatketaan vielä pidemmälle
ja kerrotaan myös se syy, miksi tämä valo on sinun
sydämessäsi: “...antaakseen Jumalan kirkkauden
tuntemisen valon loistaa Jeesuksen Kristuksen
kasvoilta.”
Tämä edellä mainittu näyttää meille hyvin
selkeästi sen, miten Herran kirkkauden tuntemus
tulee täyttämään tämän maailman. Tämän Herran
kirkkauden tuntemuksen voi saada Jeesuksen
Kristuksen tuntemisen kautta, ja me, jotka olemme jo
vastaanottaneet Hänen valonsa, olemme niitä, joiden
kautta tätä tuntemusta tullaan antamaan eteenpäin.
Jeesus sanoi Isälle eräässä rukouksessaan, “...sinun
sanasi on totuus” (Johannes 17:17). Johanneksen
evankeliumissa 1:9 (KJV) Hän sanoi, “Tämä oli se
todellinen Valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,
joka tulee tähän maailmaan.” Hänen Sanansa on
todellinen valo. Joten, kun Raamatussa sanotaan,
että “Jumala, joka käski valon loistaa pimeydestä,
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on loistanut meidän sydämiimme”, niin tämä kertoo
meille sen, että me kannamme nyt tätä Jumalan Sanan
valoa meissä itsessämme.
Tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän sinulla
on Jumalan tuntemusta, sitä kirkkaammin sinun valosi
loistaa. Mitä vähemmän sinä taas tunnet Häntä, sitä
himmeämmin Hänen valonsa loistaa sinussa. Siksi
onkin välttämätöntä, että otat Sanan palvelutyön
tosissasi omassa henkilökohtaisessa elämässäsi. Sanan
opiskelun ja mietiskelyn kautta sinun elämässäsi
olevan kirkkauden määrää tullaan lisäämään ja näin
sinä jatkat Hänen vanhurskaudessa loistamista.
Jumalan suunnitelma ihmisille ei ollut se, että
ihminen kasvaisi, tulisi vanhaksi ja kuolisi, vaan
tämä on yksi seuraus kirouksen aikaansaannoksista.
Mutta Jeesus toi meille siunauksen. Hän toi meille
kuolemattomuuden (2. Timoteus 1:10), joka
tulee paljastetuksi Kristuksessa olevan Jumalan
tuntemuksen kautta. Tämän lisäksi sinä tulet vielä
myös elävöitetyksi, virkistetyksi ja uudistetuksi tämän
tuntemuksen kautta.

RUKOUS
Vanhurskas Isä, minä kiitän sinua Sanastasi, joka
on minun valoni, ja sen avulla suunnistan elämäni
läpi. Kasvaessani sinun Sanasi tuntemisessa ja
mietiskellessäni sitä, uskoni virittyy palavaksi ja liikun
Hengen voimin elämässäni aina vain eteenpäin ja
ylöspäin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 5:15-16; Jesaja 60:2; Psalmi 119:105

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:16-40 & Job 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 12:11-21 & Jesaja 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOITTO YLI PAHOLAISTEN
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa
vastaan, vaan hallituksia vastaan,
valtoja vastaan, tässä pimeydessä
hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan,
pahuuden henkiolentoja vastaan
taivaan avaruuksissa
(Efesolaiskirje 6:12).
n olemassa ihmisiä, jotka haluavat vakuutella
O
itselleen sitä, että demonit eivät ole todellisia;
sitä, että ne olisivat vain meidän mielikuvituksemme

tuotoksia. Mutta he ovat niin väärässä! Demonit ovat
todellisia ja useasti Saatana, joka menestyykin juuri
monien ymmärtämättömyydestä johtuen, on se, joka
levittää juuri tällaista petosta, että hän ei olisikaan oikeasti
olemassa. Mutta meidän avausjakeemme kertoo meille
sen, että me taistelemme “...hallituksia vastaan, valtoja
vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa.” Nämä ovat pahoja henkiä.
Ennen kuin heidän määrätty tuomion hetkensä
koittaa, Saatana ja hänen demoninsa tulevat tekemään
kaikkensa saadakseen sinut saaliikseen, tuhotakseen
sinun työsi ja saadakseen sinut turhautumaan. Mutta
älä ole peloissasi, koska demonit eivät ole minkäänlaisia
tekijöitä. Kristuksessa sinulla on jo voitto yli Saatanan
ja hänen pimeyden joukkojen. Demonit ovat vain
kapinallisia ja riehuvia henkiä, jotka yrittävät saada
aikaan tuhoa ja turhautumista niille, jotka sallivat heidän
tehdä tällaista. Tästä syystä sinun täytyy tuntea Sana ja
pysyä siinä, sekä pitää kiinni myös Kristuksessa olevasta
voitostasi. Raamattu sanoo, että vastustakaa paholaista,
niin se teistä pakenee (Jaakob 4:7). Miten sinä vastustat
paholaista? Se tapahtuu Sanan kautta.
12
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Olipa sitten kyseessä terveydellinen tilanne, jota ei
pystytä lääketieteellisesti selittämään tai jokin ongelma
työssäsi, liiketoimissasi tai perheessäsi; julista Sanaa!
Efesolaiskirje 6:13 sanoo, “Sentähden ottakaa päällenne
Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä
tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä
pystyssä.” Tämä paha päivä on se päivä, jolloin Saatana
heittää hänen nuoliaan sinua kohti. Se on kriisien täyteinen
päivä; päivä, jolloin sinä olet vihollisen hyökkäyksen
kohteena. Tämä paha päivä tulee aivan varmasti, eikä
se tule vain yhden kerran. Mutta aina niin kauan, kun
sinä pysyt Sanassa—puettuna täydellisesti Jumalan koko
sota-asuun—sinä tulet aina olemaan voitokas!
Sinä elät ja toimit valon Kuningaskunnassa, jossa
Saatanalla ei ole mitään mahdollisuuksia voittaa. Sinä elät
Jeesuksen Kristuksen voitossa ja auktoriteetissa. Sinulla
on jotain, mitä paholaiset eivät pysty vastustamaan—
Jeesuksen Nimi. Joten käytä sitä, ja näin sinä tulet aina
kulkemaan kirkkauden täyteisessä voitossa!

TUNNUSTUS
Minä elän ja toimin valon Kuningaskunnassa.
Minulla on auktoriteetti Saatanan ja pimeyden
joukkojen ylitse. Yksikään ase, joka on valmistettu
minua vastaan, ei tule menestymään. Elän Jeesuksen
Kristuksen voitossa ja auktoriteetissa. Uskoni on
puolustusase kaikkia pahan palavia nuolia vastaan;
se on voiton ase vihollista ja kaikkia vastoinkäymisiä
vastaan. Minä elän voitokkaasti Kristuksessa joka
päivä. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 10:17-19; Jaakob 4:7 AMPC; Matteus 10:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:1-15 & Job 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 13:1-6 & Jesaja 23-24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ILOITSE TÄNÄÄN
Olkaa aina iloiset
(1. Tessalonikalaiskirje 5:16).

E

ilinen on jo mennyt ja huominen on vasta tulossa,
mutta tämä päivä on nyt sinun käytettävissäsi.
Joten elä parasta mahdollista elämää tänään ja ole
iloinen. Älä murehdi menneitä, äläkä myöskään kanna
huolta tulevaisuuden epävarmuudesta. Menneet asiat,
joita kadut, ja pelko huomisesta varastavat sinulta ilon
tästä päivästä. Jumala haluaa sinun olevan iloinen,
TÄNÄÄN!
Meidän avausjakeemme sanoo, “Olkaa aina
iloiset.” Tätä ei voida soveltaa eiliseen tai myöhemmäksi
huomiselle, vaan se on tarkoitettu NYT tähän hetkeen.
Kohtelipa joku sinua sitten hyvin tai ei, ole silti kaikesta
huolimatta aina iloinen.
Se ei muuta mitään, vaikka ne ihmiset, joista
ajattelit olevan apua, kääntäisivätkin selkänsä sinulle;
pysy silti iloisena. Koska loppujen lopuksi, Jumala ei ole
koskaan pyytänytkään sinua laittamaan luottamustasi
ihmisiin (Psalmi 118:8-9). Oli pankkitililläsi rahaa tai
ei, ole iloinen. Jos annat olosuhteiden, ympärilläsi
tapahtuvien asioiden tai toisten ihmisten tekojen
määrittää sitä, oletko sinä iloinen vai et, silloin sinä
et toimi Sanan pohjalta. Muista se, että siunaus tulee
niiden osaksi, jotka tekevät ja toimivat Jumalan Sanan
pohjalta (Jaakob 1:22-25). Sana sanoo, että iloitse
aina (1. Tessalonikalaiskirje 5:16), joten laita tämä
käytäntöön.
Tee päätös mielessäsi siitä, että et anna enää
14
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koskaan yhdenkään asian varastaa iloasi. Tämä on
päätös, joka sinun täytyy tehdä. Tämän toteuttamiseen
tarvitaan yhteistyötä sinun ja Pyhän Hengen välillä.
Hän kertoo sinulle, mitä sinun tulee tehdä, mutta
sinä olet se, jonka täytyy tehdä päätös sen mukaan
toimimisesta. Jos sinä sanot, “Minä aion olla aina
iloinen aivan niin kuin Raamattu sanoo, riippumatta
olosuhteista”, niin Hän tulee auttamaan sinua myös
tämän toteuttamisessa.
Kyllä, kristinuskossa tulee vastaan haastavia
tilanteita. Mutta Herra sanoo Jaakobin kirjeessä 1:2,
“Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte
moninaisiin kiusauksiin.” Toisin sanoen: “iloitse!”
Se kohtaamasi haaste ei ole niinkään se olennainen
asia, vaan se, miten sinä reagoit siihen. Sinä olet
syntynyt voittajaksi. Mikään tässä maailmassa ei kykene
satuttamaan sinua tai tekemään sinusta uhria. Raamattu
sanoo, “Mutta näissä kaikissa olemme enemmän kuin
voittajia” (Roomalaiskirje 8:37). Halleluja!

TUNNUSTUS
Minun elämäni on täynnä iloa ja onnellisuutta, koska
ilo Herrassa on minun väkevyyteni! Kaikenlaisista
olosuhteista huolimatta, minä pysyn aina iloisena
ja täynnä Herran ylistystä, ja olen tietoisena siitä,
että voin tuoda menestystä, rauhaa, vaurautta,
terveyttä ja kaikkia muitakin siunauksia esiin omasta
sisimmästäni käsin. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 4:4; Jesaja 12:3; Roomalaiskirje 14:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:16-34 & Job 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 13:7-14 & Jesaja 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUS: VANHURSKAUDEN
STANDARDI

6

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan
teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos
joku syntiä tekeekin, niin meillä on
puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus,
joka on vanhurskas
(1. Johanneksen kirje 2:1).
. Johanneksen kirje 3:9 sanoo, “Ei yksikään
1
Jumalasta syntynyt tee syntiä…” Jotkut ovat
ymmärtäneet tämän väärin ja alkaneet elämään

sellaisen idean kanssa, että kaikki, mitä he tekevät,
olisi oikein vain siitä syystä, että he ovat itse kristittyjä
eivätkä voi tehdä syntiä. Se on kyllä totta, että kristityn
ei ole pakko tehdä syntiä, mutta me emme määrittele
vanhurskautta sen perusteella, mitä kristityt tekevät. Me
määrittelemme vanhurskauden Kristuksen ja Hänen
Sanansa valossa.
Raamattu puhuu siitä, miten meidän tulisi vaeltaa
valossa aivan kuten Hän on valossa (1. Johannes 1:7).
Kuinka yhdenmukaisessa linjassa sinun omat tekosi
ovat sen suhteen, mikä on Jumalan silmissä oikein?
Näin sinä pystyt erottamaan sen, mikä on oikein ja mikä
taas väärin. Jos sinä julistat, että kaikki, mitä sinä teet,
on oikein, silloinhan sinusta itsestäsi on tullut standardi
sille, mikä on oikein ja vanhurskasta. Mutta sinä et ole
standardi vanhurskaudelle.
Me voimme lukea esimerkiksi 1. Korinttolaiskirjeestä
2:16, että “...meillä on Kristuksen mieli”, mutta tämä
ei automaattisesti tarkoita sitä, että jokainen ajatus
sydämessäsi olisi näin ollen oikein. Kyllä, meillä on
Jumalan vanhurskaus, mutta Hän on myös kertonut
meille Roomalaiskirjeessä 12:2, “Älkääkä mukautuko
tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa
16
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mielenne uudistuksen kautta.” Vaikka sinä oletkin
jo uudestisyntynyt, sinun mielesi täytyy silti tulla
uudistetuksi.
Katsotaanpa vielä uudestaan avausjaettamme.
Siinä sanotaan, “Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan
teille, ettette syntiä tekisi…” Jos sinä et voisi tehdä
syntiä, hän ei olisi sanonut, “Minä kirjoitan tämän teille,
että te ette tekisi syntiä.” Mutta samanaikaisesti hän
antaa sinulle myös ymmärryksen siihen, että synti ei
ole välttämätöntä; sinun ei siis ole pakko tehdä syntiä.
Tämä on myös syy sille, mitä hän sanoi seuraavaksi,
“Jos joku syntiä tekee”, eikä siis että, “Kun joku syntiä
tekee.” Näin hän loi balanssin.
Älä siis kuulu niiden joukkoon, jotka sanovat “Me
kaikki teemme syntiä aina niin kauan kuin olemme
tässä maanpäällisessä majassamme”, tai niihin, jotka
sanovat, “Kaikki mitä teen on oikein”; ei! Sinun
toimintasi, ajatuksesi, käyttäytymisesi, vastauksesi ja
reaktiosi tulee olla linjassa Jumalan Sanan ja Kristuksen
vanhurskauden kanssa, koska Hän on vanhurskauden
standardi. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua armostasi ja sinun
vanhurskautesi voimasta, joka tekee työtään
minussa! Minä elän täysin vapaana synnistä ja
kaikenlaisesta synti-tietoisuudesta. Tuotan elämässäni
vanhurskauden hedelmiä, teen hyviä tekoja ja tuon
ilmi Kristuksen rakkautta nyt ja iankaikkisesti,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 6:1-2; 1. Johannes 2:29 AMPC;
2. Korinttolaiskirje 5:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:1-23 & Job 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 1:1-9 & Jesaja 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ ANNA MITÄÄN TILAA
SAATANALLE

7

En minä enää puhu paljoa teidän
kanssanne, sillä maailman ruhtinas
tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään
(Johanneksen evankeliumi 14:30).

J

os demonihengille antaa pienenkään
mahdollisuuden tai jalansijan, ne voivat häiritä,
vaikuttaa tai jopa piinata kristittyä. Paavali kehottaa
meitä sanoen, “Älä jätä [minkäänlaista] tilaa tai
jalansijaa paholaiselle [älä anna hänelle minkäänlaista
mahdollisuutta]” (Efesolaiskirje 4:27 AMPC).
Otetaanpa tähän esimerkiksi sellaiset kristityt, jotka
kokevat öisin jotain, joka tuntuu aivan kuin painajaiselta,
mutta on todellisuudessa paljon todellisempi kokemus
kuin vain pelkkä uni. Joissakin tapauksissa kyseessä
saattaa olla kokemuksia jopa jostain aivan karmivista
olennoista. Tämä henkilö, joka kokee tällaista, saattaa
kyllä jo rukoilla näiden asioiden puolesta, mutta silti
tämä tilanne vaan yhä edelleen jatkuu.
Yleensä tämä johtuu siitä, että Saatana yrittää
ylläpitää yhteyttä näiden henkilöiden kanssa kylvämällä
aina jotain heidän sydämiinsä, kuten esimerkiksi
ajatuksen—epäpuhtaan ajatuksen. Aina niin kauan
kuin nämä ihmiset hautovat ja vaalivat näitä Saatanalta
saatuja ajatuksia, tämä yhteys tulee pysymään. Joten
vaikka he käskisivätkin Saatanaa lähtemään Jeesuksen
Nimessä, niin aina niin kauan kuin hänen ajatuksensa
pysyvät heidän sydämissään, Saatana ylläpitää sitä
kautta omaa yhteyttään heihin ja palaa aina takaisin.
Joskus kyseessä voi olla pelko. Saatana kylvää
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pelkoa ja sen kautta hän palaa aina takaisin. Sinun tulee
rukoilla ja nuhdella häntä siitä, mitä hän on onnistunut
pitämään sinussa, koska olet omaa tietämättömyyttäsi
sallinut hänen säilyttää sitä sinussa. Sinussa ei tulisi
olla mitään, mikä on lähtöisin Saatanasta, aivan kuten
Jeesuksessa ei myöskään ollut mitään Saatanasta
lähtöisin olevaa. Jeesus sanoi avausjakeessamme, “...
sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei
ole mitään.”
Pidä sydämesi puhtaana kaikesta sellaisesta, mikä
on lähtöisin paholaisesta. Kieltäydy majoittamasta
itsessäsi minkäänlaista pelkoa, vihaa, kaunaa,
katkeruutta tai anteeksiantamattomuutta. Anna
rakkauden hallita sydämessäsi. Älä anna koskaan pelon
ottaa otetta sinusta, tapahtuipa ympärilläsi sitten mitä
tahansa. Jeesus sanoi, “Minä näin saatanan lankeavan
taivaasta niinkuin salaman” (Luukas 10:18). Älä
koskaan pelkää häntä, koska hän on voitettu vihollinen,
eikä hänellä ole minkäänlaista auktoriteettia sinun
ylitsesi.

TUNNUSTUS
Minä olen Jumalan vanhurskaus Kristuksessa
Jeesuksessa, ja minussa on elämän valo. Minussa ei
ole mitään pimeyttä. Herran Jeesuksen Kristuksen
veren ansiosta, joka puhdistaa minua jatkuvasti,
Saatanalla ei ole mitään sijaa minussa. Saatanalla ei
ole mitään minun elämässäni ja minä hallitsen hänen
ylitseen Herran Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 4:27 AMPC; Jaakob 4:7; 1. Johannes 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:24-19:1-7 & Job 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 1:10-17 & Jesaja 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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8

HÄN TIETÄÄ MISSÄ SINÄ OLET
Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: Tämä
on Herran sana Serubbaabelille, näin
kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan
minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot
(Sakarjan kirja 4:6).
räällä miehellä oli kauppa maaseudulla. Tuli aika,
E
jolloin hän olisi halunnut muuttaa kaupunkiin,
aivan kuten hänen ystävänsäkin olivat muuttaneet.

Mutta eräänä päivänä, kun hän oli rukoilemassa, hän
kuuli Herran sanovan, “Jää tänne.” Joten hän päätti
jäädä. Kaksi vuotta myöhemmin, hallitus allekirjoitti
sopimuksen siitä, että maantietä tultaisiin laajentamaan
tälle alueelle.
Tämä tie rakennettin ja laajennettiin tälle alueelle.
Tälle kyseiselle alueelle perustettiin myös uusi asuinalue
ulkomaalaisia varten. Tämän miehen kaupasta tuli
ensisijainen lähikauppa jokaiselle tällä asuinalueella
asuvalle. Ja näin aivan yhtäkkiä hänen liiketoimintansa
lähti nousukiitoon, sillä hänen kauppansa oli ainoa
kauppa tällä koko asuinalueella. Ennen pitkää tästä
kaupasta, joka oli ollut aikaisemmin huonossa kunnossa
olevan kävelykadun varrella, tulikin todella merkittävä
tavaratalo, jossa kaikki kävivät ostoksilla. Suurin osa
hänen ystävistään, jotka olivat muuttaneet kaupunkiin,
palasivat nyt myös takaisin, mutta tällä miehellä oli jo
suurin osuus markkinasta hallussaan. Ja eikä kulunut
kuin vain muutamia vuosia ja hänen liiketoimintansa
laajentui jo suureksi kauppaketjuksi.
Sillä ei ole mitään väliä, missä sinä olet, koska
Jumala tietää, että sinä olet juuri siellä, ja Hän ohjaa
Hänen armonsa tulemaan sinua kohti, aina niin
kauan kuin sinä vain pysyt Hänen Sanassaan. Meidän
avausjakeemme sanoo, “Ei sotaväellä eikä voimalla,
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vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.”
Mihin tahansa Hän neuvoo sinua jäämään, se on
se paikka, missä sinun tulisi myös olla. Hän neuvoi
Iisakia pysymään Gerarissa, vaikka muut lähtivätkin
paikkakunnalta pois nälänhädän vuoksi. Raamattu
sanoo, “Niin Iisak jäi asumaan Gerariin” (1. Mooses
26:6). Hän oli Jumalan asettamassa paikassa, Jumalan
aikataulussa, Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan
tavoilla.
Luetaanpa jakeesta 12, mitä Iisakin kuuliaisuus sai
aikaan: “Ja Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna
satakertaisesti, sillä Herra siunasi häntä.” Tämä mies
kuunteli Jumalaa, ja se muutti hänen koko elämänsä
suunnan. Tätä kutsutaan Jumalan siunaukseksi! Älä
vaihda työpaikkaasi tai liiketoimintaasi vain siksi, että
ajattelet ruohon olevan vihreämpää aidan toisella
puolella. Kuuntele Jumalaa. Anna Pyhän Hengen
ohjata sinua. Tämä on todellinen tie menestykseen ja
se tapa, jolla menet jatkuvasti eteenpäin kirkkaudesta
kirkkauteen.

RUKOUS
Vanhurskas Isä, minä kiitän sinua Sanasi ohjauksesta
ja sinun Henkesi johdatuksesta elämässäni. Sinä
ohjaat minua jatkuvasti, ravitset minun sieluni
ja vahvistat minun jäseneni. Minä vaellan sinun
ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti sekä täytän
myös jumalallisen tarkoitukseni, ja tuon kaikessa
esiin suurenmoisuutta, menestystä, onnistumista ja
voittoja, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmi 32:8; Sananlaskut 3:5-6; Jesaja 30:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:8-41 & Job 15-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 1:18-2:1-2 & Jesaja 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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9
HENGEN ANTAMAT YKSINKERTAISET
OHJEET
torstai

Vaan sen, mikä on hulluutta
maailmalle, sen Jumala valitsi
saattaaksensa viisaat häpeään, ja
sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen
Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä
väkevää on, häpeään
(1. Korinttolaiskirje 1:27).
umalan Sana on hyvin yksinkertaista. Hänen
J
ohjeensa voivat kuulostaa tai näyttää sinänsä
aivan mitättömiltä, mutta toteutettuina ne saavat aikaan

aina yliluonnollisen lopputuloksen. Kuvittelepa Pastori,
joka sanoo seurakuntalaisilleen Jumalanpalveluksessa:
`Sano kolmelle ihmiselle näin: “Olen siunattu ja
menestynyt.”`. Tässä tilanteessa sinä saattaisit sanoa
itsellesi, “Minun ei tarvitse tehdä sitä.” Miksi? Se
kuulostaa niin yksinkertaiselta, että ajattelet sen olevan
täysin merkityksetöntä. Mutta juuri tässä kohtaa monet
kulkevat harhaan. Avausjakeemme sanoo, että Jumala
saattaa suuret hämilleen yksinkertaisilla, pienillä asioilla.
Mietipä tätä: kun Jumala johdatti Israelin kansan,
omat lapsensa, pois heidän sortajiensa, egyptiläisten
kynsistä, Hän ei suinkaan johdattanut heitä sitä tietä
pitkin, joka olisi järjellä ajateltuna ollut se kaikista
järkevin valinta. Raamattu kertoo, että “Sen sijaan,
hän johdatti heidät kiertotietä erämaan poikki kohti
Punaista merta…” (2. Mooses 13:8 GNB). Sitten,
kun kansa oli lopulta jäänyt jumiin Punaisen meren
ja lähestyvän armeijan väliin, Mooses alkoi “rukoilla”
Jumalan väliintuloa. Jumala kuitenkin keskeytti hänen
rukouksensa ja sanoi, “Kohota sauvasi, ojenna kätesi
meren yli ja halkaise se…” (2. Mooses 14:16 AMPC).
Pysähdypä hetkeksi miettimään tätä Mookseksen
saamaa ohjetta tähän näinkin suuren luokan ongelmaan!
Eihän siinä ollut “yhtään mitään järkeä”. Kuinka se, että
sinä ojentaisit sauvasi meren yli, voisi saada aikaan
mitään muutosta tällaiseen tilanteeseen, näinkin
kriittisellä hetkellä? Mutta juuri tämä ohje oli se, joka
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sai aikaan tämän tarvittavan muutoksen! Mooses
noudatti tätä saamaansa ohjetta, minkä seurauksena
meri jakaantui ja Israelin lapset kävelivät sen läpi kuivaa
maata pitkin. Halleluja! Jumala on yhä samanlainen
tänä päivänä. Hän antaa meille yksinkertaisia ohjeita.
Katsotaan seuraavaksi Mestarin esimerkkiä: Hän
sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut, että “Ojenna
kätesi…” (Matteus 12:13). Kuinka tämä mies kykeni
ojentamaan tämän surkastuneen kätensä? Hän olisi
voinut vain napista vastaan, “Herra, etkö sinä näe,
että se on surkastunut?” Mutta hän ei tehnyt sitä, vaan
sen sijaan hän toimi saamansa yksinkertaisen ohjeen
mukaisesti. Sen tähden Raamattu kertoo, että käsi “tuli
entiselleen, terveeksi niinkuin toinenkin.”
Jumalan antama ohje, riippumatta siitä, kuinka
yksinkertaiselta se voikaan kuulostaa, on annettu sinun
parhaaksesi. Pyhän Hengen läsnäolon huomioiminen
esimerkiksi ollessasi seurakunnassa, on todella tärkeää.
Noudata aina saamiasi ohjeita. Jumala etsii jatkuvasti
mahdollisuuksia päästä siunaamaan ja kehittämään
meidän elämiämme kirkkaudesta kirkkauteen. Monet
näistä Hänen siunauksistaan on verhottu juuri näihin
yksinkertaisiin Hengen antamiin ohjeisiin.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua kaikista niistä ohjeista,
jotka olen saanut Sanasi kautta. Minun sydämeni
on hereillä ja tarkkaavainen niille ohjeille, joita
vastaanotan sinun Sanastasi ja Pyhältä Hengeltä.
Ohjeesi nostavat minut elämän haasteiden ja
olosuhteiden yläpuolelle, johdattaen minua aina
eteenpäin menestyksen, voiton, erinomaisuuden ja
kirkkauden polulla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 4:13; Sananlaskut 8:10;
2. Timoteus 3:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:1-16 & Job 19-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 2:3-12 & Jesaja 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

25
25

perjantai

10

ÄLÄ KESKITY MENNEISYYTEESI
Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä
välittäkö. Katso, minä teen uutta…
(Jesajan kirja 43:18-19).

M

onet valittavat ja itkevät heidän
menneisyyttään sekä ovat eilisen murheiden
ja virheiden alaspainamia sen sijaan, että he katsoisivat
vain toiveikkaina tulevaisuuteen ja sen tarjoamiin
parempiin menestymismahdollisuuksiin. Sillä, mitä
sinusta sanottiin tai kirjoitettiin eilen tai kuinka sinua
vastaan toimittiin, ei ole mitään merkitystä; näe edessäsi
aina vain valoisa ja kirkas tulevaisuutesi. Keskity tähän
hetkeen sekä tulevaisuuteen.
Ne ihmiset, jotka ovat jääneet elämään
menneisyyden vankeina, ovat usein hyvin turhautuneita
eivätkä he kykene kokemaan todellista iloa. Kieltäydy
siis keskittymästä omissa ihmissuhteissasi aikaisemmin
tehtyihin virheisiin ja tapahtuneisiin vääryyksiin. Tämän
hetken kirkkaus ja kauneus eivät ole menneisyydessä;
kieltäydy siis elämästä aikaisempiin kokemuksiisi
takertuen.
Joku saattaisi nyt sanoa, “Nyt, kun minä olen
saanut tämän uuden työpaikan, en anna sen, mitä
minulle tapahtui aikaisemmin, tapahtua enää koskaan
uudelleen. Aion olla nyt aivan erityisen varovaisena
tämän asian suhteen.” Sitten lopulta, juuri tämän
menneisyyden negatiivisen kokemuksen liiallinen
varominen, saa heissä aikaan tuotteliaisuuden
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putoamisen siitä, mihin he voisivat parhaimmillaan
yltää. Heidän parhaimpansa jää toisilta pimentoon,
koska he ovat sallineet heidän menneisyyden
kokemusten tulla sanelemaan heidän tulevaisuuttaan.
Anna siis ainoastaan Jumalan Sanan ohjata sinua
menneisyyden kokemustesi sijaan. Innostu paremman
ja kirkkaamman huomisen tarjoamasta ilosta ja
inspiraatiosta. Avausjakeemme sanoo, “Älkää entisiä
muistelko, älkää menneistä välittäkö.” Mikä on se
sinun hirveä kokemuksesi, joka ei tahdo millään lähteä
mielestäsi? Päästä nyt jo siitä irti!
Aikaisempien saavutusten tai epäonnistumisten
ei tulisi sitoa sinua enää menneisyyteesi. Sinun tulisi
Sanan haarniskaan pukeutuneena ja usko sydämessäsi
tavoitella sitä kirkasta tulevaisuutta, minkä Herra on
sinulle jo järjestänyt, ja silloin Hän itse tulee tekemään
sinun kauttasi uusia ja suurenmoisia asioita.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, kuinka sinä
uudistat mieltäni Sanasi kautta ja valaiset henkeäni
näkemään kirkkaan tulevaisuuteni sekä autat minua
vaeltamaan siinä. Kieltäydyn tulemasta menneisyyden
kokemusten sitomaksi, sillä minun polkuni on täynnä
kirkasta valoa ja se loistaa kaiken aikaa yhä vaan
kirkkaammin ja kirkkaammin, sinun kunniaksesi,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 43:18-19 NIV; Filippiläiskirje 3:13-14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:17-38 & Job 22-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 2:13-21 & Jesaja 30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NAUTI ELÄMÄN MATKASTA
Varas tulee ainoastaan varastamaan ja
tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen
tullut, että heillä olisi elämä nautittavaksi,
elämä yltäkylläisyydessä (aivan täytenä,
kunnes se vuotaa yli)
(Johanneksen evankeliumi 10:10 AMPC).
len aina nauttinut lentokoneen ikkunapaikalla
O
istumisesta. Ikkunapaikalta on niin hienot
näkymät; se tarjoaa uniikin mahdollisuuden inspiroitua

niistä kaikista asioista, joita näet niin korkealta
katsottuna; pohjoisen jäisestä maisemasta, Alppien
terävistä vuorenhuipuista, Andeista, pilvistä jne.
Katson aina silloin tällöin ulos ja mykistyn siitä
kaikesta kauneudesta ja Jumalan luoman luonnon
ihmeellisyydestä. Silloin puhkean kiittämään, “Siunattu
Isä, sinä olet niin suurenmoinen! Maailmassa on niin
paljon kauneutta!”
Tietysti nautin myös matkastani ennen kuin
saavun määränpäähäni. Elämä on myös omanlaisensa
matka; matka, joka on tarkoitettu nautittavaksi. Tämän
hetken ja Mestarin paluun välillä on niin paljon asioita
nautittaviksi ja sen takia kenenkään ei tulisi elää
elämäänsä tympääntyneenä. Mikäli sinä vain opit
kiinnittämään huomiosi elämän kauniisiin asioihin ja
ihmisiin ympärilläsi, jotta voisit nauttia kaikesta tästä,
silloin tulet elämään joka päivä onnellisena.
On viisautta tehdä päätös, että alat nauttimaan
elämästä ja myös omasta itsestäsi kaikissa ihan
pienimmissäkin asioissa. Jotkut ihmiset eivät edes
nauti siitä ruuasta, jota he syövät; he vain ahmivat
sen vihaisina hopun kanssa. Toiset taas jo heräävät
vihaisina; ja sitten matkalla töihin, bisnestapaamisiin
28

finnish

tai kouluun, he ovat vihaisia, onnettomia ja totaalisen
tympääntyneitä. He vain kylmästi ohittavat kaiken sen
rakkauden ja kauneuden, mitä heidän ympärillään on.
Lue avausjakeemme vielä uudelleen: Jeesus
tuli, jotta meillä olisi elämä, josta nauttia! Elämästä
nauttiminen ei tarkoita ainoastaan urheiluotteluihin
menemistä, komedian katsomista tai johonkin
seikkailuun osallistumista. Se tarkoittaa pikemminkin
jokaisesta hetkestä nauttimista tällä elämänmittaisella
matkallamme; kaikesta omasta tekemisestäsi
nauttimista, aina niin kauan kuin tekemäsi asiat ovat
linjassa jumalallisen elämän kanssa. Tiedäthän, että
Jumala toteuttaa unelmaansa sinun kauttasi, koska sinä
olet Hänen lapsensa.
Jumala on antanut sinulle ilontäyteisen elämän,
mutta on sinun omalla vastuullasi, että tuot sen esille.
Anna Herran ilon täyttää elämäsi valtoimenaan,
sellaisella kirkkaudella, joka ilmaisee kaikella
täyteydellään sitä sinussa olevaa Jumalan rauhaa. Tee
päätös, että nautit kaiken aikaa omasta elämästäsi.

TUNNUSTUS
Herra on antanut minulle avokätisesti kaiken
nautittavakseni. Hän on tuonut minut elämään
levossa, täynnä iloa ja kirkkautta. Mikään ei ole
liian hyvää minulle. Olen tänään täynnä iloa ja elän
Kristuksessa olevaa suurenmoista elämää täynnä
vanhurskautta, terveyttä, vaurautta, varallisuutta ja
menestystä, jotka kaikki kuuluvat minulle. Kunnia
Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Timoteus 6:17; Jesaja 12:3; Sananlaskut 17:22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:1-16 & Job 25-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 3:1-12 & Jesaja 31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄ KRISTITTYNÄ
Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee
syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy
hänessä; eikä hän saata syntiä
tehdä, sillä hän on Jumalasta
syntynyt (1. Johanneksen kirje 3:9).

Y

mmärtääksesi kunnolla tämän yllä olevan
jakeen, sinun tulee opiskella se oikeanlaisessa
kontekstissa. Sen tarkoitus ilmenee kunnolla jo
edeltävän luvun 6. jakeessa, “Joka sanoo hänessä
pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän
vaelsi” (1. Johannes 2:6). Huomaa, että tässä jakeessa
ei sanota, “Ihminen, joka sanoo pysyvänsä Hänessä,
vaeltaa niin kuin Hän vaelsi.” Vaan siinä sanotaan, että
mikäli sinä olet kristitty, sinä olet silloin velvoitettuna
vaeltamaan niin kuin Hän (Jeesus) vaelsi.
Roomalaiskirjeessä 8:6 taas kerrotaan, että “Sillä
lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on
elämä ja rauha.” Hän opettaa meitä siis vaeltamaan
Hengessä. Hän sanoo, “Minä sanon: vaeltakaa
Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.” (Galatalaiskirje
5:16). Nämä kaikki ohjeet ja neuvot on annettu meille
Jumalan Sanassa.
Roomalaiskirjeessä 6:1-2 sanotaan myös, “Mitä
siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä,
että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme
kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme
siinä?” Yhdelläkään kristityllä ei ole vapautta tehdä
väärin. Sinut on kutsuttu tuomaan elämässäsi esiin
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vanhurskautta; vaeltamaan Hänen vanhurskaudessaan.
Tämä elämä, mikä meillä on Kristuksessa, on synnistä
vapaa. On kuitenkin mahdollista, että teet yhä virheitä
omalla uskonvaelluksellasi. Sen tähden Raamattu
sanoo myös, että “...Jeesuksen Kristuksen, hänen
Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä”
(1. Johannes 1:7). Hän on siis valmistanut meille
automaattisen puhdistuksen.
Hän odottaa sinun taipuvan Jumalan
Sanan alaisuuteen; opetettavaksi ja ohjattavaksi
vanhurskaudessa, koska Sanan kautta sinä tulet
huomaamaan sen, kuinka sinut on jo puhdistettu
kaikesta siitä, mikä ei ole vanhurskasta (Johannes 15:3),
ja että sinulla on jo kaikki kapasiteetti elää elämääsi
tekemättä syntiä. Kunnia Jumalalle!

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua armostasi ja
vanhurskautesi voimasta, jotka tekevät työtään
minussa! Minä taivutan itseni sinun Sanasi alaisuuteen,
opetettavaksi ja ohjattavaksi vanhurskaudessa.
Synnillä ei ole mitään valtaa minun ylitseni. Jumalan
vanhurskaus on Hengessäni ja tuon sitä esille
ajatusteni, sanojeni ja tekojeni kautta, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:18; 1. Johannes 2:1;
1. Johannes 2:28-29

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:17-36 & Job 29-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 3:13-22 & Jesaja 32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOITA AHDISTUS
Älkää olko huolissanne tai ahdistuko
mistään, vaan joka tilanteessa,
kaikissa asioissa, rukoillen ja
anoen (tehden tarkkoja pyyntöjä),
kiitoksen kanssa, saattakaa jatkuvasti
tarpeenne Jumalan tietoon
(Filippiläiskirje 4:6 AMPC).

T

ämän päivän maailmassa todella monet ovat
kauhuissaan, eivätkä vain tulevasta, vaan
jopa tästä hetkestä. Voit löytää kaikkialta pelkoa ja
kauhua, mutta kauhu ei ole mikään uusi asia. Jos tutkit
Raamattua, tulet hämmästymään siitä, kuinka usein se
puhuu kauhusta. Tästä huolimatta Jeesus on kuitenkin
varmistanut voittomme yli kaikkien kriisien. Hän sanoi
Johanneksen evankeliumissa 16:33, “...Maailmassa
teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä:
minä olen voittanut maailman.”
Sinun ei tarvitse kokea ahdistusta tai saada
paniikkikohtauksia minkään takia. Olet jo voittanut
Saatanan, maailman ja kaikki kriisit: “Lapsukaiset,
te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä
hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa” (1. Johannes 4:4). Lakkaa siis pelkäämästä.
Pysäytä ahdistus. Ahdistus liittyy huoleen ja se on
huolestuneisuuden tila. Mutta avausjakeemme sanoo,
“Älkää olko huolissanne tai ahdistuko mistään…”
Jos sinä sanot, “Mutta en voi sille mitään, että olen
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huolissani,” silloin sinä syytät Jumalaa valehtelusta. Sinä
syytät Häntä siitä, että Hän pyytää sinua tekemään
jotain sellaista, mihin sinä et pysty. Se, että Hän sanoo,
“Älä ahdistu”, tarkoittaa sitä, että sinä voit elää ilman
ahdistusta. Vastauksesi tulisi siis olla, “Siunattu olkoon
Jumala! Elän Kristuksen rauhassa ja Hän huolehtii
minusta. En ole huolestunut yhtään mistään! Hän on
tehnyt täydelliseksi kaiken, mikä vain koskee minua.
Halleluja!” Tällä tavalla Jumalalle vastataan.
Torju ahdistus, oli sen syynä sitten oma poikasi,
tyttäresi, aviomiehesi, vaimosi, veljesi, siskosi, sinun
vuokranmaksusi, terveytesi, työpaikkasi, yrityksesi,
koulutuksesi tai mikä tahansa muu asia. Kun teet
näin, Raamatun mukaan Jumalan rauha, joka on
kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee sinun sydämesi ja
ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa (Filippiläiskirje 4:7).

RUKOUS
Rakas Herra, kiitos sinun Sanastasi, joka herättää
uskon minun sydämessäni ja karkottaa kaiken
pelon ja ahdistuksen. Torjun jokaisen pelon
ajatuksen, koska olen suojattuna maailman tuskalta
ja pimeydeltä. Suurempi on Hän, joka on minussa,
kuin hän, joka on maailmassa. Olen täynnä voimaa
Jumalan Hengessä, koska Jumalan rauha, joka on
kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee sydämeni ja
mieleni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
5. Mooses 31:6; 2. Timoteus 1:7;
Matteus 6:25-26 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:37-22:1-21 & Job 32-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 3:23-29 & Jesaja 33
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYHÄN HENGEN VIRKISTÄMÄ
Sentähden minä notkistan polveni
Herramme Jeesuksen Kristuksen Isän
edessä, jolta koko perhe taivaassa ja
maan päällä on saanut nimensä, että
hän kirkkautensa runsauden mukaisesti
antaisi teidän sisäisen ihmisenne
vahvistua voimassa hänen Henkensä
kautta (Efesolaiskirje 3:14-16 KJV).

A

vausjakeessamme apostoli Paavali rukoili
Hengen kautta Efesossa asuvien kristittyjen
puolesta, että heidän sisäinen ihminen vahvistuisi
voimassa. Jos kerran Paavali rukoili näin heidän
puolestaan, tämän täytyy tarkoittaa silloin sitä, että hän
tiesi, mitä vahvistuminen tarkoittaa, ja sitä, että hänen
on täytynyt myös itse tulla vahvistetuksi. Hän ei siis
yrittänyt saada Jumalaa täyttämään jotain lupaustaan
tai tekemään jotain sellaista, jota Hän ei olisi meille
kristityille jo antanut.
Miksi Paavali sitten rukoili efesolaisten pyhien
puolesta tällä tavalla? Paavali teki sen siksi, koska
he eivät olleet saavuttaneet täyttä ymmärrystä siitä
jumalallisesta voimasta, joka heidän sisällään vaikutti
Pyhän Hengen kautta. Tässä oli nyt siis enemmänkin
kyse siitä, että hänen pyrkimyksenään oli tehdä heidät
tietoisiksi tästä jumalallisesta energiasta, Hengen
jumalallisesta voimasta, joka oli jo synnynnäisesti
heidän jokaisen sisimmässä. Tämä “vahvistus” ei tule
taivaasta käsin, vaan se tapahtuu heidän sisällään
olevan Jumalan Hengen kautta. Hän halusi heidän
34

finnish

ymmärtävän sen palvelutyön, jota Pyhä Henki
heidän sisimmissään tekee, ja myös kulkevan Hänen
voimassaan.
Sisälläsi on sinut elävöittävä Henki. Tämä Henki
antaa sinulle yliluonnollisen voiman, kyvyn saada
asioita tapahtumaan. Halleluja! Tämän takia sinun
ei tule koskaan tunnustaa tai hyväksyä sellaista
lausahdusta, että sinä olisit muka heikko. Elämässäsi ei
ole heikkoutta, koska Pyhä Henki, kaiken kirkkauden,
vallan ja voiman ruumiillistuma, asuu sinussa kaikessa
täyteydessään. Yhdenkään kehosi osan ei tulisi olla
sairauksien, tautien, vaivojen tai paholaisen ulottuvilla.
Sinussa oleva Pyhä Henki pitää sinun henkesi, sielusi
ja kehosi virkeinä ja aina elinvoimaisina.
Roomalaiskirje 8:11 julistaa, “Jos nyt hänen
Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista,
asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen
Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset
ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.” Tämä
ei ole enää lupaus, vaan se on jo täyttä totta tällä
hetkellä. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Koko minun olemukseni on luita ja ytimiä myöten
täynnä elinvoimaa ja ihmeitä aikaansaavaa voimaa.
Pyhä Henki vahvistaa ja virkistää sisäisen ihmiseni,
ja antaa minulle kyvyn suorittaa minkä tahansa
Hänen antaman tehtävän. Toimin tietoisena Hänen
jumalallisesta voimastaan, joka voimallisesti vaikuttaa
minussa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 6:10 AMPC; Filippiläiskirje 4:13;
Kolossalaiskirje 1:9-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 22:22-23:1-11 & Job 36-39
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 4:1-11 & Jesaja 34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MENESTYSTÄ SANAN KAUTTA
Niin juutalaisten vanhimmat
rakensivat, ja he menestyivät
profeetta Haggain ja Sakarjan,
Iddon pojan, profetioiden kautta.
Ja he rakensivat ja saivat sen
valmiiksi Israelin Jumalan käskyn
ja Kooreksen, Daarejaveksen ja
Artahsastan, Persian kuninkaan,
käskyn mukaisesti
(Esran kirja 6:14 KJV).

T

he New International -Raamatunkäännös
ilmaisee tämän ylempänä olevan jakeen
seuraavasti, “Juutalaisten vanhimmat jatkoivat
rakentamista ja menestymistä profeetta Haggain ja
Sakarjan, Iddon pojan saarnaamisen johdolla…“
Huomaa tämän jakeen alleviivattu kohta. Nämä kaksi
profeettaa — Haggai ja Sakarja — toivat heille Jumalan
Sanan. Sen seurauksena nämä ihmiset rohkaistuivat,
ja kansa kasvoi ja lisääntyi.
Eikö olekin mahtavaa. Tämä kertoo meille Sanan
merkityksestä — Jumalan Sanan tärkeydestä ja siinä
olevasta voimasta, joka saa aikaan muutosta. Sillä
ei ole mitään merkitystä, työskenteletkö sinä liikeelämässä vai oletko opiskelija; ammatistasi riippumatta,
sinä tarvitset Sanaa elämääsi. Sille ei ole olemassa
mitään korvaavaa vaihtoehtoa. Sinun täytyy oppia
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jatkuvasti lisää ja mietiskellä Jumalan Sanaa, jotta
sinä saisit johdatusta, rohkaisua ja voimaa elämääsi.
Sana välittää sinulle viisautta ja taitoa, joita tarvitset
siirtyäksesi elämässäsi seuraaville tasoille. Sana auttaa
rakentamaan hengestäsi vahvan, jotta voit kohdata
mitä tahansa ja voittaa aina joka tilanteessa.
Jumalalla on totisesti suunnitelma sinun
menestyksesi varalle. Hän on tehnyt riittävät valmistelut
menestystäsi varten, mutta Hän ei tee mitään sellaista,
mikä ei löydy Hänen Sanastaan. Hän sanoi 3.
Johanneksen kirjeessä 1:2 (KJV), “Rakas ystävä, minä
toivon ennen kaikkea muuta, että kaikessa menestyisit
ja olisit terveenä, ja niin sinun sielusikin menestyy.”
Sinun sielusi menestyy, kun tietoisesti mietiskelet
Jumalan Sanaa.

TUNNUSTUS
Olen antautuneena Jumalan Sanan palvelutyölle ja
vaikutukselle elämässäni. Olen Aabrahamin siementä,
siunattu olemaan toisille suurena siunauksena ja
menestymään Sanan kautta, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 4:15; Apostolien teot 20:32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 23:12-35 & Job 40-42
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 4:12-20 & Jesaja 35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LASKE ITSESI ELÄVÄKSI HÄNESSÄ
Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta
kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä
hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin
pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta
Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa
(Roomalaiskirje 6:10-11).

S

ana “pitäkää” yllä olevassa jakeessa on
“logizomai” kreikaksi. Se on kirjanpidollinen
termi. Se tarkoittaa laskemista tai jonkin asian
kirjaamista; ylös kirjaamista tai summien numeroimista.
Esimerkiksi Markuksen evankeliumissa 15:28 sanotaan,
että Jeesus “luettiin” (laskettiin) rikollisten joukkoon.
Jeesus ei ollut rikollinen, mutta silti Hän kuoli kahden
varkaan välissä. Hänet luettiin rikollisten joukkoon.
Raamattu kertoo, että “Niin olemme siis yhdessä
hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan,
että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän
kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa
elämässä vaeltaman” (Roomalaiskirje 6:4). Kun Jeesus
kuoli, me kuolimme Hänessä ja Hänen kanssaan,
koska Hän kuoli meidän puolestamme. Hän roikkui
ristillä jokaisen ihmisen puolesta, joka on koskaan tässä
maailmassa ollut tai tulee olemaan.
Juuri tästä avausjakeemme puhuu, kun se sanoo,
“Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina,
mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.”
Siksi voit nyt julistaa, “Minä olen kuollut synnille ja
elossa Jumalalle!” Tämän tulisi olla sinun jatkuva
suuntunnustuksesi Sanasta. Sinusta ei ehkä tunnu siltä,
että olet lähellä Jumalaa, mutta kysymys kuuluukin:
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oletko sinä uudestisyntynyt? Jos olet, niin ota tämä
huomioon ja ajattele, että se mitä Jeesus teki, Hän teki
sen sinun puolestasi.
Sen sijaan, että sinä sanoisit, “Olen niin heikko,
en pysty vastustamaan houkutuksia niin kuin jotkut
muut kristityt pystyvät,” pidä ja näe itsesi synnille
kuolleena! Älä ajattele, puhu tai toimi niin kuin joku,
joka kamppailee synnin kanssa. Muuta ajattelutapaasi
ja hyväksy se, mitä Jeesus teki puolestasi. Tämä
tietoisuus antaa sinulle voiman elää oikein!
Käytä mieltäsi! Pidä itseäsi synnille kuolleena.
Tee tästä tämänhetkinen ajatusmallisi. Tämä on se
käytännön tapa, miten tulet synkronoiduksi sen kanssa,
miten Jumala sinut näkee ja mitä Hän sinusta ajattelee.
Sinä olit Kristuksessa, kun Hän kuoli. Sinä olit Hänessä,
kun Hänet haudattiin. Ja sinä olit Hänessä, kun Hänet
nostettiin kuolleista. Hän näkee sinut nyt Hänessä
elävänä. Kunnia Jumalalle.

TUNNUSTUS
Olen elossa Jumalalle ja kuulun Jumalan rakkaan
Pojan Kuningaskuntaan, jossa minä hallitsen Pyhän
Hengen voimalla! Kuljen Kristuksen täytetyssä
työssä, saadessani jatkuvasti nauttia kaikista Hänen
sijaisuhrikuolemansa tuomista eduista. Olen vahva,
koska Hän on vahva! Ja elän, koska Hän elää!
Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 2:1; Roomalaiskirje 6:4; Roomalaiskirje 6:10-11
NIV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 24:1-27 & Psalmi 1-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 4:21-31 & Jesaja 36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SANA ON TODELLINEN RUOKA
Minun lihani on todellinen ruoka,
minun vereni on todellinen juoma
(Johanneksen evankeliumi 6:55).

O

n olemassa ihmisiä, jotka edelleen huutavat
Jumalan puoleen sitä, että Hän täyttäisi
heidät yhä uudelleen, ja että Hän sammuttaisi heidän
hengellisen janonsa ja nälkänsä. Tällaisille pyynnöille ei
ole enää mitään syytä eivätkä ne saa mitään aikaiseksi.
Hän tiesi, että me olimme nälissämme, ja siksi Hän
lähetti Leivän taivaasta. Jokainen kristitty, joka edelleen
itkee ja anelee Jumalaa täyttämään itsensä, haaskaa
aikaansa.
Kun Jeesus sanoi, “Autuaita ne, joilla on
vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan”
(Matteus 5:6), Hän kertoi tässä kohtaa juutalaisille
Hänen tuomastaan sanomasta. Uusi Testamentti ei
ollut vielä alkanut. Hän ei siis puhunut tässä kristityille,
uusille luomuksille.
Johanneksen evankeliumissa 6:35 Hän sanoi,
“Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni,
ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei
enää koskaan ole janoissaan.” Tämä leipä annetaan
jokaiselle, joka tulee Hänen luokseen. Kysymys
kuuluukin: oletko sinä tullut Hänen tykönsä? Mikäli
olet uudestisyntynyt, niin silloin olet! Sinä olet Hänessä
uuden syntymän kautta, joten miksi olisit edelleen
nälissäsi? Leipä on tullut; Jeesus on tämä Leipä, joka
on tullut alas taivaasta (Johannes 6:41).
Avausjakeestamme voimme myös lukea, että
Hänen Sanansa on Leipä, koska Jeesus ja Hänen
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Sanansa ovat yhtä. Johanneksen evankeliumissa
1:14 sanotaan, “Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme…” Joten jos sinä koet hengellistä nälkää,
mitä sinun tulisi silloin tehdä? Miten sinä voit täyttyä?
“Syö” Sanaa, altista itsesi Jumalan Sanan vaikutukselle.
Nytkin, kun Jumalan Sana tulee luoksesi tämän
Päivän Sanan kautta, sinua ruokitaan; sinua ravitaan
hengellisesti.
Raamattu kertoo, “Ei ihminen elä ainoastaan
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan
suusta lähtee” (Matteus 4:4). Jos olet nälissäsi, sen
sijaan, että laulaisit ja itkisit, “Herra, tarvitsen sinua”,
opiskele Raamattua, koska ainoastaan Jumalan Sana
voi tyydyttää nälkäsi. Nyt voit ymmärtää, miksi Jumalan
profeetta sanoi, “Sinun sanasi tulivat, ja minä söin
ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun
sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi,
Herra, Jumala Sebaot” (Jeremia 15:16).

TUNNUSTUS
Minun nälkäni on tyydytetty Kristuksen Sanalla,
joka asuu minussa runsaana, kaikessa hengellisessä
viisaudessa ja ymmärtämisessä. Minun elämäni
kulkee vain ja ainoastaan ylöspäin ja eteenpäin,
kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen, samalla
kun kasvan Herran tuntemisessa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 6:35; Apostolien teot 20:32; 1. Pietari 2:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 25:1-12 & Psalmi 7-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 5:1-12 & Jesaja 37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOITA ITSESI
Sillä mitä se hyödyttää ihmistä,
vaikka hän voittaisi omaksensa
koko maailman, mutta saisi
vahingon sielullensa? Sillä mitä voi
ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?
(Markuksen evankeliumi 8:36-37).

K

autta historian on ollut satoja tunnettuja
johtajia, jotka ovat sortaneet kansalaisia. Koko
maailma oli heille alamaisena; kaikki olivat heidän
hirmuvaltansa alla. Joitakin heistä kunnioitettiin jopa
niin paljon, että heidät asetettiin samaan luokkaan
Jumalan kanssa. Jeesus kuitenkin sanoi, “Sillä mitä se
hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa
koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?
Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?”
(Markus 8:36-37).
Älä koskaan ylpeile kyvyistäsi toisten alistamiseen
tai hallitsemiseen. Opettele sen sijaan käyttämään
auktoriteettiasi itsesi hallitsemiseen. Voita itsesi! Voitat
todella vasta silloin, kun sanot itsellesi, “Tulen aina
toimimaan oikein ja sanomaan ainoastaan oikeita
asioita”, ja pitäydy sitten myös siinä.
Kun sanasi ja tekosi ovat hallinnassasi ja tietoisesti
alistettuina Jumalan Sanan alaisuuteen, silloin sinä olet
valmis todelliseen menestykseen. Kun sanot itsellesi,
“Mitään hävytöntä ei tapahdu minun kauttani”, ja kun
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tietoisesti varmistat sen, että elät tätä myös todeksi
Sanan kautta, silloin sinä kuljet voitossa.
Kieltäydy antamasta minkäänlaista tilaa raivon,
vihan, katkeruuden, mustasukkaisuuden ja kateuden
kaltaisille saatanallisille ilmaisuille. Sen sijaan varmista,
että ihmiset ympärilläsi näkevät ja kokevat sinussa vain
Jeesuksen siunauksen, armon ja myötätunnon. Tee
valinta, että vain Hänen rakkautensa ja vanhurskautensa
huokuvat sinusta omaan maailmaasi.

RUKOUS
Siunattu Isä, minä kiitän Sinua tästä siunauksesta ja
etuoikeudesta saada vastaanottaa sinun Sanaasi. Minä
pidän mieleni Sanassasi. Erinomaisuuden Henki, joka
minussa vaikuttaa, tuo kurinalaisuutta ja vakautta
elämääni, jotta elämäni tuottaisi vanhurskauden
hedelmää ja toisi ilmi Sinun rakkauttasi, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 9:25-27 NLT; Sananlaskut 25:28 AMPC;
Sananlaskut 16:32 CEV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 25:13-26:1 & Psalmi 11-16
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 5:13-19 & Jesaja 38
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

45
45

sunnuntai

19

OLE HUOLISSASI TOISTEN TUSKASTA
Kumartukaa ojentamaan kätenne
heille, joita sorretaan. Kantakaa
heidän kuormaansa, ja niin te täytätte
Kristuksen lain
(Galatalaiskirje 6:2 MSG).

V

uosia sitten, kun olin vielä teini-ikäinen, minä
itkin vuolaasti rukouksessa, kun ajattelin niitä
monia tässä maailmassa, jotka eivät tunne Herraa;
synnistä kärsivää ihmiskuntaa, sairaita ja köyhyydessä
eläviä. Minä tunsin tämän taakan ja ajattelin, että
vastuu tehdä jotain tälle tuskalle ja näille rikkinäisille
ihmisille, lepäsi minun harteillani. Usein heräsin yöllä,
rukoilin ja itkin jokaisen avun tarpeessa elävän, köyhän
ja kärsivän puolesta.
Se oli se motivaatio, joka sai minut kulkemaan ovelta
ovelle, sairaaloihin, kouluihin ja kyliin saarnaamaan
evankeliumia, ja jatkan tämän tekemistä vielä tänäkin
päivänä. Älä sulje sydäntäsi kärsivän ihmiskunnan
ahdingolta. Aivan liian monet ihmiset kärsivät. Se, joka
on menettänyt työpaikkansa, ei ole ainoa, joka siitä
kärsii. Entäpä hänen lapsensa, jotka eivät luultavasti
pääse jatkamaan opintojaan tämän seurauksena?
Ajattelepa niitä pieniä lapsia, jotka ovat saattaneet
menettää molemmat vanhempansa. Heidän elämänsä
on varmasti todella kamalaa. Heidän tulevaisuutensa
näyttää synkältä.
Moni perhe käy läpi vaikeita aikoja, koska joku
heidän läheinen on sairastunut tai kuollut. Kaiken
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tämän pitäisi vetää sinun huomiosi rukoilemiseen,
jotta sydämesi saisi liekehtiä Evankeliumin nopean
levittämisen puolesta. Mitä useamman onnistumme
pelastamaan, sitä vähemmän tuskaa. Älä ole niin
huolissasi omasta tilanteestasi, että unohtaisit, mitä
toiset joutuvat kokemaan.
Siunauksesi on siinä, että siunaat muita. Sinä
nouset, kun nostat muita. Käytä siis kaikki mahdolliset
luovat keinot ja ideat niiden tavoittamiseksi, jotka
kokevat tuskaa ja kärsimystä elämissään. Älä sulje
korviasi heidän huudoilta.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua kaikista niistä ihmeellisistä
asioista, joita pelastuksesi on saanut aikaan.
Minä kiitän sinua tästä kirkkaudentäyteisestä
Kristuksen Evankeliumista, jonka kautta elämä ja
kuolemattomuus ovat tulleet paljastetuiksi. Olen
sitoutunut levittämään Evankeliumia joka puolella
maailmaa, jotta monet voitaisiin vapauttaa synnistä,
köyhyydestä ja kärsimyksestä, ja tuoda sisälle
Kristuksessa olevaan kirkkaudentäyteiseen elämään.
Sinun Sanasi tuntemus lisääntyy ja kukoistaa kaikissa
maailman kansakunnissa, tuoden lisää miehiä ja
naisia heidän perintöönsä Kristuksessa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Galatalaiskirje 6:10 AMPC; 1. Johannes 3:17 GNB;
Roomalaiskirje 15:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:2-18 & Psalmi 17-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 5:20-26 & Jesaja 39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VIISAUTTA JA SUUNTAA SANASTA
Minä tulin tietämään, että kaikki,
mitä Jumala tekee, pysyy iäti…
(Saarnaajan kirja 3:14).

J

umalan Sanaa voidaan soveltaa mihin
tahansa tässä elämässä. Siinä oleva viisaus on
kaikenkattavaa. 2. Timoteuskirje 3:15 kertoo, että
Raamatun kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi ja
antaa sinulle tiedon pelastuksesta, niin että Jumalan
kirkkaus voi tulla nähdyksi sinussa ja sinun kauttasi.
Mitä enemmän sinä tutkit Raamatun kirjoituksia,
sitä parempia ja tarkempia ideasi tulevat olemaan:
ideasi tulevat pursuamaan luovuutta, innovaatiota,
täydellisyyttä, strategioita, terveyttä ja menestystä.
Tämä on jotakin sellaista, jonka monet Israelin
juutalaiset ymmärtävät, ja he myös hyödyntävät tätä.
He saavat ideansa taiteeseen, tieteeseen, teknologiaan
ja jopa maanpuolustukseen Pyhistä Kirjoituksista.
He ymmärtävät, että Jumalan innoittamat ideat ovat
pettämättömiä. Tähän perustuu heidän hämmästyttävä
menestys ja voitokkuus.
Ne ideat, jotka sinä olet saanut Jumalalta, tulevat
kestämään ja voittamaan kaikki tämän maailman
esteet ja systeemit. Mikäli esimerkiksi maailmantalous
romahtaisi, sinä jatkaisit edelleen menestymistä, koska
sinä toimit korkeammasta ulottuvuudesta käsin. Sinun
ideasi ja strategiasi tulevat Hengen viisaudesta, Sanan
kautta. Siunattu olkoon Jumala!
Ajattelepa tätä: kuka olisi voinut arvata että
Daavid, pelkällä kivellä ja lingolla varustettuna,
päihittäisi Goljatin, Gatin jättiläisen, filistealaisten
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kaksintaistelumestarin? Voiko kukaan selittää sitä,
miten Iisak kaivoi ja löysi vettä siinä samassa kuivassa
paikassa, jonka kaikki muut olivat jo hylänneet? Hän
toimi sen jumalallisen näkökyvyn avulla, jonka Herra
oli hänelle antanut.
Hän oli muuttamassa jo pois, koska maa kärsi
kuivuudesta, mutta Jumala sanoi, “Jää tähän maahan
ja minä teen sinusta rikkaan.” Siihen samaan maahan,
joka kärsi nälänhädästä. Joten hän teki vain sen, mitä
Jumala pyysi häntä tekemään, ja Raamattu kertoo siitä,
miten hän “...rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes
hänestä tuli hyvin rikas” (1. Mooses 26:13). Älä
seuraa maailman periaatteita ja ideoita menestyäksesi.
Avaa sydämesi Pyhälle Hengelle ja Hänen Sanansa
viisaudelle, ja niille oikeille ideoille, jotka sinä tarvitset
elääksesi jatkuvasti lisääntyvässä kirkkaudessa,
menestyksessä ja rikkaudessa.

TUNNUSTUS
Kaikki se tieto, jonka minä tarvitsen päästäkseni
seuraavalle menestyksen tasolle, on minun
saatavillani. Minulla on poikkeuksellisen laaja
käsityskyky asioiden ymmärtämiseen. Olen täynnä
Hengen viisautta, jota saan Sanasta, ja saan mahtavia
asioita aikaan niin omassa kuin muidenkin elämässä.
Näen näkymättömän ja teen mahdottoman, koska
mieleni on voideltu tuottamaan erinomaisia ideoita,
jotta voisin menestyä kaikessa. Kunnia Herralle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 2:6 AMPC; Efesolaiskirje 1:17-18;
Psalmi 119:105

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:19-32 & Psalmi 19-20
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 6:1-9 & Jesaja 40
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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“KRISTUS SINUSSA” — AINOA
TARVITSEMASI ASIA
tiistai

Joille Jumala tahtoi tehdä
tiettäväksi, kuinka suuri pakanain
keskuudessa on tämän salaisuuden
kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden
toivo (Kolossalaiskirje 1:27).

J

otkut ihmiset valittavat, että he ovat tehneet
mielestään kaiken sen, minkä pystyvät, ja
silti heidän elämänsä on epäsoinnussa Jumalan
Sanan todellisuuksien kanssa. He kyselevät sellaisia
kysymyksiä kuten, “Mitä minun vielä pitäisi tehdä,
jotta menestyisin?” “Mitä minun vielä pitäisi tehdä
parantuakseni?” He pyörittelevät tällaisia kysymyksiä
elämässään ja etsivät niihin vastauksia.
Minulla on sinulle nyt jotain kerrottavaa tähän
liittyen, ja se on todella tärkeää. Eräänä päivänä
vietin aivan ihmeellisen ihanaa aikaa Herran kanssa
ja olimme niiden mahtavien asioiden äärellä, joita
profeetat tekivät Vanhassa Testamentissa, ja kävimme
läpi niitä hämmästyttäviä kykyjä, joita Hän on
antanut omille lapsilleen. Kun pyörittelin näitä asioita
mielessäni, käyden läpi Raamatun kirjoituksia, pohdin
samalla, “Mitä Jumala oikein tahtoo? Mikä Hänen
suunnitelmansa on? Jos voisimme pyytää Häneltä mitä
tahansa, mitä meidän kannattaisi silloin pyytää?”
Silloin Herra sanoi minulle, ´Yksikään hyvä asia,
jota voisit koskaan haluta, ei ole mitään verrattuna
siihen “ainoaan asiaan, jonka sinä todella tarvitset”,
ja joka sinulla jo on: Kristus sinussa!´ Kristus sinussa
kattaa aivan kaiken; se on kaikista suurenmoisin asia,
jonka olemme saaneet Jumalalta. Se, että sinä tunnistat
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ja tiedostat tämän totuuden, tulee tyydyttämään kaiken
nälkäsi ja haluamisesi kaiken muun suhteen; tulet
huomaamaan, että olisi miltei hölmöä kysyä Jumalalta
enää mitään muuta.
Jos sinä voit vain hyväksyä sen, että Kristus on
tullut asumaan sinun sydämeesi, se tulee muuttamaan
koko elämäsi. Kaikki se, mitä Hän sinulle antaa, on
Hänessä Itsessään. Kaikki se, mitä Hän on, on Hänessä
Itsessään. Muista, että Pyhän kolminaisuuden täyteys
— kaikki jumalallisuus — asuu ruumiillisesti Kristuksessa
Jeesuksessa; ja me olemme täytetyt Hänessä. Jos tämä
on totta, niin mitä muuta sinä voisit vielä haluta?
Siksi Paavali sanoi, “Kaikki on teidän; koko
maailma on teidän” (1. Korinttolaiskirje 3:21-22). Kun
sinulla on tämä tietoisuus, maailmasta tulee sinulle
hyvin pieni. Rohkeutesi vahvistuu niin, ettet sinä enää
pelkää tulevaa, et pelkää pimeyttä, epäonnistumista tai
puutetta, koska Hänessä sinulla on voitto ja sinä olet jo
voittanut kaiken. Olet enemmän kuin voittaja. Siunattu
olkoon Hänen Nimensä iankaikkisesti!

TUNNUSTUS
Kaikki on minun. Minulla on terve, vauras, elämää
pursuava ja menestyvä elämä, koska Kristus on
tullut asumaan sydämeeni. Minä en pelkää mitään:
en tulevaa, en pimeää, en epäonnistumista, koska
Kristus minussa on vakuuteni elämästä, joka on
jatkuvaa voittoa ja ikuista kirkkautta. Siunattu olkoon
Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 3:16; 1. Korinttolaiskirje 6:17;
Kolossalaiskirje 2:9-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:1-26 & Psalmi 21-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 6:10-18 & Jesaja 41
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOUS VAHVISTAA SINUA
TEKEMÄÄN HÄNEN TAHTONSA

Niin hänelle ilmestyi taivaasta
enkeli, joka vahvisti häntä
(Luukkaan evankeliumi 22:43).
ksi rukouksen monista eduista on se, että se
Y
vahvistaa sinua epäuskoa vastaan ja auttaa
sinua toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Epäusko

ei ole ainoastaan sitä, että et käytä omaa uskoasi sen
suhteen, mitä haluat Jumalalta. Epäuskoa on myös
se, jos sinä kieltäydyt toimimasta siten, miten Jumala
on käskenyt meitä toimimaan. Kuvittelepa, että olisit
tyytymätön johonkin asiaan, ja sitten päättäisit tehdä
tälle asialle jotain, mutta Henki sanoisikin sinulle,
“Ei tarvitse, anna tämän asian olla.” Jos sinä tästä
huolimatta pitäytyisit päätöksessäsi, se olisi epäuskoa.
Ajattelepa Moosesta 4. Mooseksen kirjan luvussa
20. Jumala ohjeisti häntä puhumaan kalliolle, ja näin
israelilaiset saisivat vettä kalliosta juotavaksi. Mutta
Mooses, vihaisena kansalle, “iski” kalliota sauvallaan
kahdesti sen sijaan, että olisi “puhunut” sille. Herra oli
tähän tyytymätön ja sanoi Moosekselle ja Aaronille,
“Koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua
pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette
saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka
minä heille annan” (4. Mooses 20:12). Mooseksen
tottelemattomuus johtui hänen epäuskostaan; Jumala
sanoi niin.
Saattaa olla, että jos hän olisi tehnyt niin kuin
Jumala oli häntä ohjeistanut, hän olisi vapautunut siitä
vihasta ja pettymyksestä, jota hän tunsi kansaa kohtaan.
Tämä on yksi niistä syistä, miksi me rukoilemme.
Rukouksessa sinun ei tulisi olla enää tietoisena
mistään muusta asiasta tai kenestäkään toisesta
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henkilöstä. Sinun tulisi olla ajattelematta sitä, mitä joku
toinen sanoi tai teki sinulle, mistä et siis itse pitänyt.
Rukoillessasi sinä päästät irti loukkaantumisista ja vietät
nöyrin mielin aikaa Jumalan läsnäolossa. Henkesi on
rauhassa ja eristäytyneenä kaikenlaisilta häiriötekijöiltä
ja keskeytyksiltä. Ja tällaisessa hetkessä sinä saat
antautua täysin Hänen rakkautensa ohjattavaksi.
Vaikka sinulla olisi Hänelle paljon kerrottavaa,
joskus Hän saattaa keskeyttää sinut; Hän alkaa puhua
ennen kuin sinä puhut. Yhtäkkiä kaikki epäilys, viha
ja pettymys häviävät, ja sinä vahvistut. Näin tapahtui
Jeesukselle, kun Hän rukoili tuskan hetkellä. Raamattu
kertoo “...niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka
vahvisti häntä.” Jeesus vastaanotti rukouksen kautta
voimaa Isän tahdon tekemiseen.
Joten rukoile enemmän, etenkin näinä lopun
aikoina. Mitä useammin rukoilet, sitä enemmän Henki
vetää sinua puoleensa näkemään Hänen mielensä:
Hänen toimintatavat, strategiat ja suunnan. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua rauhastasi, joka vartioi
sydäntäni ja mieltäni. Kiitos tästä mahdollisuudesta
viettää aikaa kanssasi rukouksessa, ja siitä, että olen
saanut vahvistua sinun voimassasi, jotta voin täyttää
sinun täydellisen tahtosi ja elää jatkuvasti sinun
kunniaksesi kaikessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:13; Roomalaiskirje 8:26-27; Jesaja 40:31

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:27-44 & Psalmi 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 1:1-14 & Jesaja 42
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PIDÄ SUUNNITELMASI JA UNELMASI
HÄNELLE ALAMAISINA
torstai

Niin minä Jumalan armahtavan
laupeuden kautta kehoitan teitä,
veljet, antamaan ruumiinne
eläväksi, pyhäksi, Jumalalle
otolliseksi uhriksi; tämä on teidän
järjellinen jumalanpalveluksenne
(Roomalaiskirje 12:1).

M

onesti ihmisillä saattaa olla unelmia, jotka
eivät ole linjassa Jumalan suunnitelman
kanssa. Heitä ei oikein edes kiinnosta Jumalan tahto,
ja tästä syystä he tekevät sitä, mitä he itse haluavat,
toivoen kuitenkin sitä, että Jumala jotenkin hyväksyisi
nämä heidän tekonsa. He yrittävät väkisin saada oman
tahtonsa menemään läpi Hänelle, mutta se ei toimi näin.
Jos kysyt heiltä, “Miksi te teette tällaisia asioita?” he
saattavat kertoa sinulle, “No, minä rukoilin tätä asiaa.”
Heidän ymmärryksensä mukaan Jumalan tulisi siis
hyväksyä heidän tekonsa ja valintansa vain sen tähden,
että he ovat “rukoilleet” tämän asian puolesta. Tämä on
aivan naurettavaa!
On olemassa ero sen välillä, että sinä teet jotakin,
koska “rukoilit” sen asian puolesta ja sitten taas sen
välillä, että sinä teet jotakin, koska Jumala pyysi sinua
tekemään sen ja tämä on Hänen tahtonsa sinua kohtaan.
Tämä jälkimmäinen on kaikista parhain ja turvallisin
paikka olla; silloin olet täyttämässä Jumalan tarkoitusta
omassa elämässäsi. Älä koskaan löydä itseäsi tekemästä
sellaisia asioita, joihin ajattelet ettet muka tarvitsisi
Jumalan hyväksyntää. Se, että jokin suunnitelma, idea tai
unelma on ollut sinun sydämelläsi koko elämäsi ajan, ei
automaattisesti vielä tarkoita sitä, että se olisi Jumalasta.
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On olemassa ihmisiä, jotka ovat aina syntymästään
saakka eläneet demonien kanssa. Jotkut toiset taas
ovat vastaanottaneet demoneja, koska he ovat eläneet
sellaisissa ympäristöissä, jotka ovat olleet täynnä
pahuutta, jumalattomuutta ja demonisia vaikutuksia.
Tässä on yksi syy siihen, miksi joillakin ihmisillä on aivan
sairaita mielihaluja, jotka pysyvät heidän sydämissään
vuosikausia, kunnes he lopulta alkavat sitten myös
toimimaan niiden mukaisesti.
Mutta nyt, kun sinä olet uudestisyntynyt, Jumala
odottaa, että sinä annat kehosi Hänelle elävänä uhrina.
Tämän lisäksi, sinun mielesi täytyy olla alamaisena
Hänen Sanalleen; sinun sydämesi täytyy tulla uudelleen
ohjelmoiduksi Hänen Sanansa kautta. Tässä on se syy,
miksi meidän tulee mietiskellä Sanaa. Sanan mietiskely
varjelee ajatuksesi pysymään Jumalassa siten, että Hänen
suuntansa ja suunnitelmansa sinun elämällesi tulevat
sinulle selviksi. Älä tee asioita lihallisten mielihalujen
perusteella, joiden inspiraatio kumpuaa tästä maailmasta
ja sen systeemeistä. Keskity Sanaan.

TUNNUSTUS
Minun henkeni, sieluni ja kehoni ovat täynnä
Jumalaa. Annan tilaa ainoastaan Hänen ajatuksille,
ideoille ja unelmille. Hän tekee työtään minussa,
sekä tahtomisessa, että tekemisessä, jotta Hänen
hyvä tahtonsa tapahtuisi. Minun elämäni on Hänen
tahtonsa ja kirkkautensa ilmentymää. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 12:1-2; Sananlaskut 3:5 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:1-16 & Psalmi 26-29
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 1:15-23 & Jesaja 43
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RAKASTA NIIN KUIN HÄN RAKASTI
Hän sanoi: Se, joka osoitti hänelle laupeutta.
Niin Jeesus sanoi hänelle: Mene ja tee sinä
samoin (Luukkaan evankeliumi 10:37).

N

ämä avausjakeemme sanat olivat yhtenä
osana Herran keskustelua erään lakimiehen
kanssa, joka kysyi Häneltä Luukkaan evankeliumissa
10:25, “Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että
minä iankaikkisen elämän perisin?”
Vastauksena tähän kysymykseen Jeesus
kertoi vertauksen laupiaasta samarialaisesta. Eräs
matkamies oli riisuttu vaatteista, pahoinpidelty ja
jätetty puolikuolleena tien viereen makaamaan.
Ensin hänen ohitseen kulki pappi ja tämän jälkeen
fariseus, mutta kumpikin heistä vältteli tätä miestä.
Lopulta samarialainen kulki tietä pitkin ja auttoi tätä
loukkaantunutta miestä.
Luimme jo avausjakeestamme, miten Jeesus
vastasi tälle tiedonjanoiselle lakimiehelle, “Mene ja
tee sinä samoin” (Luukas 10:37); toisin sanoen, tee
sitä, mitä tämä samarialainen teki. Miten tämä liittyy
nyt sinuun tänä päivänä? Efesolaiskirje 5:1 kertoo
meille, että meidän tulee olla Jumalan jäljittelijöitä
rakkaudessa.
Kaikki Jumalassa ja Hänen iankaikkisessa
Kuningaskunnassa on kohdistettuna Hänen
rakkauteensa. Hän tahtoo, että jokainen tässä
maailmassa tietäisi sen, kuinka paljon Hän rakastaa
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heitä. Raamattu sanoo, “Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä” (Johannes 3:16). Hänen
rakkautensa on perustuksena kaikelle, ja Hän on
antanut meille kunnian osoittaa tätä rakkautta ja kertoa
siitä kaikkialla, sillä Hänen rakkautensa on vuodatettu
sydämiimme Pyhän Hengen kautta (Roomalaiskirje
5:5).
Sitoudu auttamaan myös toisia tuntemaan
Kristusta ja kokemaan Hänen rakkauttaan. Tuo Häntä
ilmi jatkuvasti omassa elämässäsi. Tämä oli sitä, mitä
laupias samarialainen teki; hän toi Jumalan rakkautta
ilmi ja näin meidänkin tulee tehdä.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä pelastuksen
sanomasta, minkä kautta minusta on tullut sinun
vanhurskautesi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt,
minä olen saanut suuren kunnian ja vastuun levittää
tätä rakkauden Evankeliumia omaan maailmaani.
Sisimmässäni on pakottava tarve päästä kertomaan
toisille sinun rakkaudestasi ja päästä tuomaan julki
armoasi, vain ja ainoastaan sinun kunniaksi ja
ylistykseksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 5:1-2; Johannes 13:34-35

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:17-31 & Psalmi 30-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 2:1-10 & Jesaja 44
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PIDÄ ITSESI TERVEENÄ
Poikani, kuuntele minun puhettani,
kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt
ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi
sisimpään; sillä ne ovat elämä sille,
joka ne löytää, ja lääke koko hänen
ruumiillensa (Sananlaskut 4:20-22).

J

umalan Sana on lääkettä; se pitää sisällään
parantavaa voimaa. Jos sinä vain mietiskelet
Sanaa, se tulee tuhoamaan jokaikisen sairauden ja
heikkouden kehostasi. Raamattu sanoo, “Hän lähetti
sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta”
(Psalmi 107:20).
Jumalan Sana on vastaus jokaiseen haasteeseen.
Sen voima ja vaikutus ovat täysin kiistattomia. Kun
mietiskelet Jumalan Sanaa, sinä tulet kokemaan
muodonmuutosta omassa elämässäsi. Jos sinulla
on tällä hetkellä haasteita terveydessäsi, älä vaivu
epätoivoon. Tartu kiinni Jumalan Sanaan ja näin
tilanteessasi tulee tapahtumaan muutos.
Jumalan Sana saa paljon enemmän aikaan sinun
hengessäsi kuin mitä ruoka saa aikaan sinun fyysisessä
kehossasi. Pidä kiinni Sanasta ja näin sinä tulet aina
olemaan terveenä ja hyvinvoivana. Sanan mietiskely
parantaa kaikenlaiset veritaudit, se tuhoaa HIV60
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tartunnan ja minkä tahansa tarttuvan viruksen. Sana
parantaa luut, sydämen ja ihon, ja se tuottaa sinuun
elämää! Sana parantaa myös ne haavat, jotka ovat
seurausta epäonnistuneista hoidoista. Puhu Sanaa
kaikenlaisille kivuille ja heikkouksille. Puhu Sanaa
syövälle ja diabetekselle. Käske niitä parantumaan,
ja näin tulee myös tapahtumaan. Pidä itsesi terveenä
Jumalan Sanan avulla.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua Sanastasi, joka on
lääke ja elämä minun keholleni. Minä olen syntynyt
sinun Sanasi katoamattomasta siemenestä, joten
tästä syystä sinun Sanasi on myös se, mikä ylläpitää
elämääni ja antaa minulle elinvoimaa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmi 107:17-20; Matteus 8:16; Psalmi 34:12-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:1-17 & Psalmi 32-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 2:11-22 & Jesaja 45
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Niin tekin pitäkää itsenne synnille
kuolleina, mutta Jumalalle elävinä
Kristuksessa Jeesuksessa
(Roomalaiskirje 6:11).
ämä ylempänä oleva jae paljastaa meille
T
nykyhetken syvällisen totuuden uudesta
luomuksesta: hän on kuollut synnille, mutta elossa

Jumalalle! Sinun tulisi nähdä kristityn elämä tällaisesta
näkökulmasta katsottuna: sinun tulisi pitää itseäsi
synnille kuolleena, mutta Jumalaa varten elossa olevana.
“Jumalalle elossa oleminen” tarkoittaa sitä, että kyseinen
henkilö on herännyt Jumalan todellisuuteen ja elämän
ulottuvuuteen, ja sitä, että hän on jatkuvassa yhteydessä
Jumalan kanssa.
Efesolaiskirje 2:1 AMPC sanoo, “JA TEIDÄT [Hän
teki eläviksi], kun vielä olitte kuolleita (surmattuja)
[teidän] rikoksienne ja syntienne tähden.” Toisin
sanoen, kun Jeesus kuoli, sinä kuolit Hänessä, ja kun
Hänet herätettiin takaisin elämään, sinä heräsit elämään
Hänen kanssaan. Kolossalaiskirje 2:13-14 sanoo, “Ja
teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne
ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi
yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki
rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen,
joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme;
sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.”
Tämä on niin ihmeellistä! Jo ennen kuin sinut
tehtiin eläväksi Kristuksen kanssa, kaikki sinun syntisi
ja sinua vastaan olleet lainsäädökset naulittiin ristille.
Toisin sanottuna kaikki sinun syntisi, sekä myös niiden
alkuperä, ovat tulleet naulituksi ristille.
1. Korinttolaiskirje 15:56 kertoo meille, että synnin
voimana on laki. Nyt kuitenkin se, mikä antoi synnille
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elämän, joka tuli lain kautta, on tullut kumotuksi
Jeesuksen toimesta (Efesolaiskirje 2:15). Jeesus antoi
sinulle voiton yli synnin, kuoleman ja haudan. Näe itsesi
tässä valossa.
Jumalan Sana on Valo, ja se on myös peili, joka
näyttää sinulle sen, kuka sinä todellisuudessa olet. 2.
Korinttolaiskirje 3:18 sanoo, “Mutta me kaikki, jotka
peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta
kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi
kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra,
joka on Henki.” Ja nyt Jumalan Sana sanoo, että sinä
olet kuollut synnille, mutta elossa Jumalalle. Joten,
kun sinä mietiskelet tätä Sanan todellisuutta, sinä tulet
muutetuksi tämän totuuden kaltaisuuteen — saman
kuvan kaltaisuuteen, jonka tämä peili sinulle paljastaa.
Tämä kuva, jonka voit nähdä peilistä, on kuva
henkilöstä, joka on kuollut synnille, mutta elossa
Jumalalle ja Hänen vanhurskaudelleen. Sinun vastauksesi
tulisi olla tähän, “Siunattu olkoon Jumala! Minä olen
kuollut synnille, mutta olen elossa Jumalalle. Minä olen
elossa Hänen elämän ulottuvuudessa.” Vaella tässä
todellisuudessa. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen elossa Jumalalle ja minut on herätetty
Kuningaskunnan todellisuuksiin! Hän on todellinen
minulle, minussa ja minun kauttani! Minä kuulen
ja tunnen Hänen äänensä. Minä tunnen Hänen
ajatuksensa ja Hänen tahtonsa. Minä vaellan sen
jumalallisen suunnitelman mukaisesti, jonka Hän on
minulle suunnitellut. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 6:7-11; Efesolaiskirje 2:1-6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:18-32 & Psalmi 35-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 3:1-12 & Jesaja 46
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HALLINTAVALTA YLI KUOLEMAN
Tiedämme, että koska Kristus on
herätetty kuolleista, hän ei enää kuole
eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen
(Roomalaiskirje 6:9).
ämä ylempänä oleva Raamatunpaikka on yksi
T
ihmeellisimmistä jakeista Roomalaiskirjeen
luvussa 6, perustuen siihen, mitä se pitää sisällään.

Huomaa, että siinä ei sanota näin, “Tiedämme, että
koska Jeesus on herätetty kuolleista, hän ei enää
kuole...”, vaan siinä sanotaan, “...koska Kristus on
herätetty kuolleista, hän ei enää kuole....” Seuraavaksi
kysymys kuuluukin, että kuka on Kristus?
Kristus on Jeesus ja Hänen ruumiinsa — Seurakunta!
Jeesus on pää ja Seurakunta on Hänen ruumiinsa. Pää
ja ruumis muodostavat yhdessä Kristuksen. Kun tätä
halutaan vielä personoida, sanomme vain “Jeesus”.
Joissain tapauksissa Hänen Nimeensä on myös lisätty
titteli, “Jeesus Kristus” tai “Kristus Jeesus”. Mutta
aina, kun opiskelet Uutta Testamenttia ja näet sanan
“Kristus”, sillä tarkoitetaan Jeesusta ja Seurakuntaa;
Hänen ruumistaan, ellei konteksti sitten viesti jotain
muuta.
Jos kuolemalla ei ole enää hallintavaltaa pään ylitse,
niin silloin sillä ei ole myöskään hallintavaltaa enää
käsien, jalkojen tai minkään muunkaan ruumiinosan
ylitse. Jakeessa kymmenen sanotaan, “Sillä minkä hän
kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä;
mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle”
(Roomalaiskirje 6:10). Mikä Sananpaikka! Sinun tulisi
lukea tämä ja julistaa sanoen, “Minä olen herännyt
eloon kuolleista!” Elä tässä tietoisuudessa!
Kuolemalla ei ole hallintavaltaa sinun ylitsesi,
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koska Jeesuksen Kristuksen kautta sinulla on
iankaikkinen elämä; sinut on tuotu sisälle elämään ja
kuolemattomuuteen (2. Timoteus 1:10). Joten älä siis
pelkää mitään, koska kuolema on jo kukistettu; Jeesus
on jo voittanut sen. Heprealaiskirje 2:14-15 sanoo,
“Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä
yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman
kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan,
se on: perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka
kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet
orjuuden alaisia.”
Kun Jeesus voitti kuoleman, me olimme Hänessä.
Me olemme voittaneet yhdessä Hänen kanssaan
kuoleman ja haudan. Joten ei siis mikään ihmekään,
että 1. Korinttolaiskirjeessä 15:54-55 (KJV) sanotaan,
“...Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä
on pistimesi? Tuonela, missä on voittosi?”

TUNNUSTUS
Minut on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, ja minä
elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja tämä
elämä, jonka elän vielä ruumiissani, sen minä elän
Jumalan Pojan uskossa! Minä olen vapaa synnistä
ja kuolemasta! Olen osanottajana jumalalliseen
luontoon. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 15:55-57; Roomalaiskirje 8:1-2;
Johannes 5:24

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 2 & Psalmi 38-41
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 3:13-21 & Jesaja 47
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SYNTYNYT VAPAANA SYNNISTÄ
Ja että te synnistä vapautettuina olette
tulleet vanhurskauden palvelijoiksi
(Roomalaiskirje 6:18).

P

aavalilla oli hieman haasteita kommunikoida
tässä ylempänä olevassa jakeessa olevaa
totuutta, koska sanat ovat niin rajallisia. Hän sanoi,
“Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne
heikkouden tähden” (Roomalaiskirje 6:19). The
Message -Raamatunkäännös sanoo, “Minä käytän
vapauden kieltä, koska sitä on helppo ymmärtää”
(Roomalaiskirje 6:19 MSG). Hänen täytyi tuoda
tämä aihe arkipäiväiselle tasolle, jotta he pystyivät
samaistumaan siihen.
Todellisuus on se, että uutta luomusta ei ole
“vapautettu” synnistä, vaan hän on syntynyt vapaana
synnistä. Näiden kahden välillä on ero. Vapaana
synnistä syntynyt tarkoittaa sitä, että sinä olet syntynyt
ilman syntiä. Tämä on helppoa ymmärtää silloin, kun
ymmärrät sen, että uusi luomus on Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen (ei kuoleman) aikaansaannosta.
Sinun uusi elämäsi alkoi Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksesta: “Niin olemme siis yhdessä hänen
kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että
niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden
kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman” (Roomalaiskirje 6:4).
2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Siis, jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus….” Hän on uutta
lajia ja uudenlainen ihminen, syntynyt vanhurskauteen
ilman syntistä menneisyyttä, josta hänet täytyisi
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vapauttaa. Kristinuskossa meitä ei vapauteta, vaan me
olemme syntyneet vapaina! Tämä on uudestisyntyneen
ihmisen todellisuus. Sinä olet vapaa synnistä. Eikä
mikään ihme, että Roomalaiskirje 6:14 sanoo, “Sillä
synnin ei pidä teitä vallitseman.”
Et voi todella ymmärtää käsitettä synnistä
asianmukaisella tavalla ennen kuin sinulla on kunnollinen
ymmärrys vanhurskauden opista. Joten, kun Raamattu
sanoo, “Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te
olitte vapaat vanhurskaudesta” (Roomalaiskirje 6:20).
Tämä ilmaisu “vapaat vanhurskaudesta” tarkoittaa
oikeasti vanhurskas-vapaata ja sitä, että sinä olit “vapaa
velvollisuudestasi toimia vanhurskaasti”. Toisin sanoen
sinä olit synnin orja etkä pystynyt harjoittamaan
vanhurskautta.
Uudestisyntyneenä ollessasi tämä tilanne on
kuitenkin nyt muuttunut päinvastaiseksi. Nyt sinä voit
harjoittaa vanhurskautta ja tuoda esiin vanhurskauden
hedelmiä ja tekoja, koska vanhurskaus on sinun
luontosi Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen uusi luomus; uudenlainen ihminen. Kaikki
vanha on mennyttä ja kaikki on tullut uudeksi. Minä
vaellan vanhurskaudessa ja tuon esiin vanhurskauden
hedelmiä ja tekoja. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:17; Roomalaiskirje 6:4-7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 3 & Psalmi 42-44
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:1-10 & Jesaja 48
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN KYKENEE VARJELEMAAN SINUT
LANKEAMASTA
keskiviikko

Mutta hänelle, joka voi varjella
teidät lankeamasta ja asettaa teidät
nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa
eteen, hänelle, ainoalle Jumalalle ja
meidän pelastajallemme Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle
kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen
kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen
(Juudaksen kirje 1:24-25).

T

ämä ylempänä oleva jae on niin lohduttava.
Herra kykenee varjelemaan sinut lankeamasta
ja asettamaan sinut nuhteettomana ja riemuitsevana
Hänen kirkkautensa eteen. Tämä on yksi osa Hänen
palvelutyöstään sinun elämässäsi. Kunnia Hänen
Nimelleen iankaikkisesti!
Vaikka tässä olisi sanottu, “Hän nostaa sinut ylös
joka kerta, kun lankeat”, tämäkin olisi ollut upeaa.
Mutta Hänen tehtävänsä ei ole nostaa sinua ylös
joka kerta, kun lankeat, vaan varjella sinut niin, että
sinä et lankeaisi. Jotkut uskovat, että kristittyinä me
välillä lankeamme, mutta sitten taas nousemme ylös,
mutta tämä ei ole sitä, mitä Sana sanoo. Älä usko
lankeamiseen. Hyväksy ennemmin se, mitä Jumalan
Sana sanoo, kuin että uskoisit omia tai muiden
kokemuksia.
Ymmärrä tämä: Jumalan Sanan hyväksyminen ja
sen todeksi eläminen on se, missä todellinen voima ja
kirkkaus piilee. Joka kerta, kun sinä julistat Sanaa, se
saa sinussa aikaan sitä, mistä se puhuukin. Joten sen
sijaan, että sinulla olisi “välillä nousen ja sitten taas
kaadun” -mentaliteetti, julista aina vähän väliä, “Herra
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on kykeneväinen varjelemaan minut lankeamasta.
Joten tästä syystä yksikään askeleeni ei horju. Minä
pysyn kaiken aikaa pystyssä, olen vakaa, horjumaton
ja aina innokkaana tekemässä Herran työtä. Kunnia
Jumalalle!”
Niistä ympärilläsi tapahtuvista asioista huolimatta,
ole rohkeana julistamaan, “Minun elämäni menee
ainoastaan ylöspäin ja eteenpäin. Seison vahvana
uskossani eikä mikään voi horjuttaa minua. Olen syvästi
juurtuneena Kristukseen, Vahvalle Kalliolle, eikä Hän
anna minun koskaan langeta!” Tee tästä mietiskelysi
kohde ja ymmärryksesi siitä, kuka Kristus on, ja näin
Hänen palvelutyönsä sinun elämässäsi tulee täytetyksi.
Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
Minulla on elämä, joka kulkee ainoastaan ylöspäin
ja eteenpäin. Elämäni ei kulje vuoristorataa ylä- ja
alamäkiä pitkin, koska Kristuksessa minä menen
aina vain ylöspäin! Hän pitää minut pystyssä
vanhurskautensa oikealla kädellä, jotta minä en
lankeaisi. Minun elämäni tie on kuin aamurusko,
joka kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään
saakka. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 4:18; 2. Pietari 1:8-10; Juudas 1:24-25 TPT

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 4 & Psalmi 45-48
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:11-16 & Jesaja 49
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JATKA OMAAN MAAILMAASI
VAIKUTTAMISTA EVANKELIUMILLA
torstai

Ja hän sanoi heille: Menkää kaikkeen
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan,
se pelastuu; mutta joka ei usko, se
tuomitaan kadotukseen
(Markuksen evankeliumi 16:15-16).

E

vankeliumin julistaminen ei ole sellainen asia,
jonka suhteen sinä voisit itse valita teetkö sitä
vaiko et. Se on sinun kutsumuksesi. Sinun ensisijainen
vastuusi täällä maan päällä on voittaa sieluja.
2. Korinttolaiskirje 5:18 sanoo, että Jumala on
sovittanut meidät Itsensä kanssa Jeesuksen Kristuksen
kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sinun
oman sitoumuksesi Herran puoleen tulisi käydä ilmi
siitä, miten sinä olet täysin omistautuneena sielujen
voittamiseen. Ole aivan ehdoton tämän suhteen.
Paavali sanoi, “Minun on pakko julistaa Evankeliumia,
voi minua ellen minä sitä tee” (1. Korinttolaiskirje
9:16). Kyse ei nyt ole sinun omasta mukavuudestasi,
vaan tätä edellytetään sinulta. Sielujen voittaminen on
vastuutehtävä, josta sinä tulet myös tekemään tiliä, ja
josta Herra tulee kerran palkitsemaan sinut, kun Hän
tuomitsee Hänen pyhänsä.
1. Korinttolaiskirje 4:1-2 sanoo, “Meitä on siis
pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan
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on uskottu Jumalan salaisuudet. Siltä, jolle on jotakin
uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen
arvoiseksi.” Tavoita siis toisia uskollisesti Evankeliumin
sanomalla. Apostolit elivät tätä tarkoitusta varten.
Monet heistä kärsivät ankarista vainoista ja jotkut jopa
tapettiin siitä syystä, että he julistivat Evankeliumia.
Joten, vaikka sinua herjattaisiin tai halveksittaisiin
siitä syystä, että julistat sanomaa Kristuksesta, jatka
sanoman julistamista. Jatka positiivisen vaikutuksen
tekemistä omaan maailmaasi Evankeliumin voimalla.
Ole kaikesta sydämestäsi tässä mukana, sillä aika on
käymässä vähiin.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet antanut
minulle mahdollisuuden ja kyvyn tehdä vaikutusta
Evankeliumin kautta omassa maailmassani olevien
ihmisten elämiin. Tänään kaikkialla ympäri maailmaa
saamme kuulla iloisia todistuksia siitä, miten
monet ovat pelastuneet, koska Evankeliumia
julistetaan, ja miten he ovat saaneet vastaanottaa sen
ilomielin. Minä kiitän sinua kaikista siunauksistasi ja
yltäkylläisestä huolenpidostasi elämässäni, ja tästä
rohkeudesta ja itsevarmuudesta, jonka olet antanut
minulle, jotta voin julistaa Evankeliumia kaikessa
Jumalan voimassa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 28:19-20; 1. Korinttolaiskirje 9:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 5:1-11 & Psalmi 49-51
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:17-24 & Jesaja 50
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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perjantai

HÄNEN VOIMA, KIRKKAUS JA
VANHURSKAUS

31

Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua
minä etsin varhain; sinua minun sieluni
janoaa, sinua halajaa minun ruumiini
kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä
maassa. Niin minä katselin sinua
pyhäkössä, nähdäkseni sinun voimasi ja
kunniasi (Psalmi 63:1-2).

V

aikka sanoja Jumalan kirkkaus ja Jumalan
voima käytetäänkin joskus Raamatussa
synonyymeinä, ne eivät kuitenkaan ole täysin sama
asia. Esimerkiksi, kun Herra pyysi Moosesta puhumaan
kalliolle, se mitä Jumala silloin halusi, oli se, että Hänen
kirkkautensa saisi tulla nähdyksi. Mutta Mooses
mieluummin kuitenkin löi kalliota, ja näin Jumalan
voima tuli nähdyksi.
Tiedämme kuitenkin sen, että Jumala ei ollut
tyytyväinen tähän, koska Hän vastasi Moosekselle
nuhdellen, “Sinä et kirkastanut minua ihmisten edessä”
(4. Mooses 20:11-12). Joten tämä onkin nyt koko asian
ydin: kirkkaus on suurempi kuin voima, koska kirkkaus
ei pidä sisällään ainoastaan Jumalan voimaa, vaan myös
Jumalan armon ja vanhurskauden. Jumalan kirkkaus on
itse asiassa käsite, joka pitää sisällään kaiken Hänen
loistonsa ja vanhurskautensa. Hän tuo vanhurskautensa
ilmi omassa kirkkaudessaan.
Hänen voimansa tulee esiin meidän kauttamme,
jotta me voisimme täyttää Hänen tarkoituksensa.
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Tästä huolimatta tätä voimaa voidaan kuitenkin myös
hyväksikäyttää, aivan kuten Paavali ilmaisi sen 1.
Korinttolaiskirjeessä 9:18 (KJV): “Mikä siis on minun
palkkani? Se, että kun julistan evankeliumia, teen sen
ilmaiseksi, jotta en hyväksikäyttäisi voimaani, joka
minulla on evankeliumin julistajana.” Joten, se on
siis mahdollista, että joku voisi väärinkäyttää Jumalan
voimaa, mutta me emme voi kuitenkaan koskaan
väärinkäyttää Jumalan kirkkautta.
Jumala haluaa meidän aina tuovan esiin Hänen
kirkkauttaan, ja jotta sinä voit tehdä tämän, sinun tulee
vaeltaa Hänen armossa ja vanhurskaudessa. Nämä
kaikki kolme kulkevat käsi kädessä.

RUKOUS
Kiitän sinua Herra siitä, että olet tehnyt minusta valon
tähän pimeään maailmaan. Minun valoni loistaa
kaikkialla. En ainoastaan vaikuta omaan maailmaani
sinun voimallasi, vaan myös sinun kirkkaudella,
vanhurskaudella, viisaudella ja rakkaudella, tänään
ja iankaikkisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 2:11; Matteus 6:13; 1. Pietari 2:9 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 5:12-21 & Psalmi 52-55
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:25-32 & Jesaja 51
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

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

+27 11 326 0971

nigeria:

usa:

+234 1 8888186

+1(800) 620-8522

canada:
+1 416-667-9191
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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.
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