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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 2,119 eri kielellä
ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme
siihen, että vuoden 2020 painos tästä päivän sanasta tulee
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden.
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen
Jumalan Sanassa.
-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-

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

-Pastori Chris Oyakhilome
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ELÄ KRISTUKSELLE
Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan
todistajiksi teitä vastaan, että minä olen
pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman,
siunauksen ja kirouksen. Niin valitse
siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi
eläisitte (5. Mooseksen kirja 30:19).

J

otkut kristityt pelkäävät ylöstempausta, sillä
he ovat epävarmoja oman pelastuksensa
varmuuden suhteen iankaikkisuudessa. Herra ei tahdo
meidän elävän tällaisessa pelossa tai ahdistuksessa.
Totuus on se, että iankaikkinen pelastus on todellisuutta
uudestisyntyneille, mutta sen ehtona on Kristus-elämän
eläminen, Hänen vanhurskaudessa eläminen aina
loppuun saakka.
Jos joku uudestisyntynyt esimerkiksi muuttaisi
mielensä myöhemmin Jeesuksen seuraamisen
suhteen, tällainen henkilö on ongelmissa, koska hänen
iankaikkinen pelastuksensa on suuressa vaarassa.
Kun sinä olet uudestisyntynyt, olet syntynyt Jumalan
läsnäoloon ja elät nyt Jumalan läsnäolossa. Hän on
sinun suojelijasi. Hän varjelee sinua, eikä kukaan pysty
ryöstämään sinua Hänen kädestä, kuten Raamattu
sanoo.
Elämä on kuitenkin pullollaan erilaisia vaihtoehtoja.
Sinä olet se, joka tekee valinnan, että elät jatkuvasti
Hänelle. Kun Jumala opastaa meitä, Hän esittelee
meille vaihtoehtoja ja sitten Hän myös kertoo sen,
mitä meidän kannattaisi valita. Hän ei kuitenkaan
pakota meitä tekemään valintoja, mutta Hän kertoo
meille niistä seuraamuksista, mitä väärät valinnat saavat
6
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aikaan.
Se, mitä sinun tulee tehdä, on Hänen Sanansa
mukaan eläminen. Ja tämä on todella yksinkertaista.
Kun olet uudestisyntynyt, Kristukselle eläminen uudella
luonnollasi on kaikkein luonnollisinta sinulle. Oikein
eläminen on sinulle niin luonnollista, että sinua täytyy
yrittää houkutella tekemään väärin. Tässä kohtaa
Pyhän Hengen palvelutyö tulee mukaan kuvioihin.
Pyhä Henki auttaa sinua elämään kristityn elämää. Ja
kun Hän on elämässäsi, sinun ei tarvitse enää koskaan
murehtia siitä, että eksyisit.
Tämän lisäksi, Raamattu sanoo, “Mutta hänelle,
joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät
nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen”
(Juudas 1:24). Kun elät Herralle ja palvelet Häntä
innokkaasti ja ehdottomalla antaumuksella, Hän tulee
täyttämään oman tarkoituksensa ja palvelutyönsä sinun
elämässäsi.

TUNNUSTUS

Minä elän tarkoitukseni mukaisesti, täytän
kutsumukseni ja palvelutyöni Kristuksessa Jeesuksessa.
Kieltäydyn antamasta minkään tulla vetämään
huomiotani pois Herrasta ja Hänen iankaikkisesta
Kuningaskunnastaan. En ole aikaansaamaton
palvelustyössäni, vaan palvelen Herraa Hengessä
palavana, jotta tulen päättämään ilolla vaellukseni
ja tämän palvelustyön, jonka olen vastaanottanut
Herralta Jeesukselta olla todistajana Jumalan armon
Evankeliumista. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Pietari 1:5-11; 2. Korinttolaiskirje 5:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 15:35-58 & Sananlaskut 8-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 2:10-20 & Jeremia 18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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USKOSI ON TYÖKALU
Ja hän sanoi heille: Missä on teidän
uskonne? Mutta pelko oli vallannut
heidät, ja he ihmettelivät, sanoen
toisilleen: Kuka onkaan tämä, kun
hän käskee sekä tuulia että vettä, ja
ne tottelevat häntä?
(Luukkaan evankeliumi 8:25).

E

räänä päivänä, kun Jeesus oli opetuslastensa
kanssa veneessä, nousi myrsky. Opetuslapset
pelästyivät ja Raamattu sanoo, “Niin he menivät
ja herättivät hänet sanoen: “Mestari, mestari, me
hukumme!” Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja veden
aallokkoa; ja ne asettuivat, ja tuli tyven” (Luukas 8:24).
Mestari kääntyi opetuslapsiin päin ja kysyi heiltä
todella olennaisen kysymyksen: “Missä on teidän
uskonne?” Tämä on se suuri kysymys elämissämme.
Uskon kautta voit tehdä mitä vaan; voit siirtää vuoria
ja saavuttaa huikeita tuloksia. Usko on työkalu. Käytä
sitä. Jos vain opit käyttämään uskoasi, elämäsi tulee
olemaan joka päivä voitokasta.
Lopeta avun huutaminen! Ala käyttämään uskoasi
siihen, että teet elämästäsi kirkkauden täyteistä.
Uskosi kautta sinä voit tuhota syövän, diabeteksen ja
sydänongelmat. Voit muuttaa elämäsi olosuhteet! Joten
rakenna siis uskoasi. Valitse ruokkia uskoasi Jumalan
8
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Sanan opettelemisen ja siinä elämisen kautta.
Raamattu on kokoelma Jumalan profeettojen ja
apostolien jumalallisista ilmestyksistä, ja tämä sanoma
on todistettu aina kerta toisensa perään. Riippumatta
kaikista niistä terveydessäsi, perheessäsi, taloudessasi,
työssäsi, opiskeluissasi tai palvelutyössäsi ilmenevistä
ongelmista, sinä voit voittaa ne kaikki kunniakkaasti,
kun kasvatat uskoasi Sanaan ja laitat uskosi toimimaan
joka päivä. Muista se, että meidän uskomme on voitto,
joka on voittanut maailman (1. Johannes 5:4).

TUNNUSTUS
Uskoni kautta kehystän jatkuvasti elämääni
kulkemaan kirkkauden ja erinomaisuuden polkua
pitkin niin, että elän sitä voiton, menestyksen, ilon,
terveyden ja menestyksen elämää, jonka Jumala
on määrittänyt osalleni. Minä kieltäydyn olemasta
epäedullisessa asemassa tai avuttomana elämässäni.
Sanasta tuleva uskoni voittaa ja saa paljon aikaan.
Ylistys Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:4; Heprealaiskirje 10:38-39; Matteus 17:20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 16:1-24 & Sananlaskut 10-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 3:1-13 & Jeremia 19-20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HENKILÖKOHTAINEN RUKOUSELÄMÄ
Silloin te huudatte minua avuksenne,
tulette ja rukoilette minua, ja minä
kuulen teitä (Jeremia 29:12).

H

erra on kutsunut meidät rukoilemaan, koska
Hän on suunnitellut vastaavansa meille. Hän
sanoo tämän avausjakeessamme. Siksi on tärkeää,
että sinulla on suunnitelma rukoukselle. Jos sinulla ei
ole minkäänlaista suunnitelmaa rukoilemiselle, silloin
on epätodennäköistä, että sinä rukoilet. On niin
monia aktiviteetteja, jotka voivat viedä aikasi ja näin
ne estävät sinua rukoilemasta. Sinun täytyy pyrkiä
päättäväisesti rukoukseen ja kurinalaisuuteen. Voit
ajastaa hälytyksen muistuttamaan itseäsi tästä. Älä ole
koskaan niin kiireinen, että laiminlöisit rukouksen.
Me emme rukoile ainoastaan silloin, kun
tahdomme jotain Jumalalta. Rukous on yhteyttä
Herran kanssa, jossa sinä puhut Hänelle ja Hänen
kanssaan. Annat Hänelle huomiosi hengestäsi käsin
kuullaksesi sen, mitä Hänellä on sinulle sanottavana.
Jokaisen kristityn tulee toimia näin.
Mikäli sinulla on ollut vaikeuksia jatkuvuuden
suhteen, voit pyytää Herraa auttamaan sinua
suunnittelemaan oman rukouskalenterin. Älä
laiminlyö tätä. On olemassa yhteistä rukouksen aikaa,
kun osallistumme ohjelmiin ja kokouksiin, ehkäpä
seurakunnassasi on soluryhmä, mutta tämä on vielä
eri asia kuin oma henkilökohtainen rukousohjelmasi.
Joku saattaa sanoa, “No, mutta minä rukoilen
kerran viikossa, en joka päivä.” Ei, se ei riitä. Sinulla
tulee olla rukousohjelma jokaiselle päivälle, koska
se auttaa sinua pysymään päivittäin hengellisessä
10
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tietoisuudessa. Ehkäpä ihmettelet seuraavaksi, “Miten
pitkään minun pitäisi sitten rukoilla?”
Se ei ole kenenkään erikseen määriteltävissä,
miten pitkään sinun tulee rukoilla, mutta sinä kyllä
tiedät sen rukoiletko tarpeeksi, sillä kyse on suhteesta
sinun ja Herran välillä. Mikäli et usko rukoilevasi
tarpeeksi, lisää aikaa rukoukseesi! Totuus on, että
mitä enemmän sinä vietät aikaa rukouksessa, sitä
hyödyllisempää se on sinulle. Sen lisäksi, että puhut
Herralle, sinun hengessäsi tapahtuu myös muutosta
rukoillessasi. Ja tämän lisäksi henkesi tulee vielä
oppimaan asioita. Kukaan ei voi opettaa sinua
niin kuin Pyhä Henki. Hän opettaa sinua, kun olet
rukouksen ilmapiirissä. Hän tuo sinulle tietoa, joka
valaisee ja opastaa sinua eteenpäin. Kunnia Jumalalle!

RUKOUS

Rakas Isä, olen kiitollinen tästä mahdollisuudestani
olla rukouksen kautta jatkuvassa yhteydessä sinun
kanssasi. Olen kurinalainen rukouksessa ja rukoilen
nytkin sielujen pelastumisen puolesta ympäri
maailmaa, että heidän sydämensä olisivat avoimina
hyväksymään Kristuksen pelastavan Evankeliumin.
Rukoilen myös niiden kristittyjen puolesta, joilla on
sairauksia kehoissaan, että valtavan suuri armo tulisi
suunnatuksi heidän parantumiseen, eheytymiseen ja
hyvinvointiin, Herran Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 18:1; Juudas 1:20; Efesolaiskirje 6:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 1-2:1-4 & Sananlaskut 12-13
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 4:1-8 & Jeremia 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NÄE ITSESI SANAN KAUTTA
Niin ei nyt siis ole mitään
kadotustuomiota niille, jotka
Kristuksessa Jeesuksessa ovat, eivätkä
vaella lihan mukaan, vaan Hengen
mukaan (Roomalaiskirje 8:1 KJV).

H

enki ei kerro tässä avausjakeessamme
apostoli Paavalin kautta, että olisi olemassa
kaksi eri ryhmää: ne, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa
vaeltamassa lihan mukaisesti, ja ne, jotka ovat
Kristuksessa Jeesuksessa, mutta eivät vaella lihan
mukaisesti. Tämä ei ole Hänen kommunikaationsa
ydin, vaan sen sijaan hän näyttää meillä tässä kuvan
siitä, kuka sinä todella olet.
Kun sinä opiskelet ja ymmärrät Uutta Testamenttia,
tulet löytämään “Peili-periaatteen”; Jumalan Sana
on peili. Sinä olet sitä, mitä sinä näet Sanassa (2.
Korinttolaiskirje 3:18). Joten älä lue avausjaettamme
ja oleta, että et olisikaan vapaa kadotustuomiosta tai
että sinä yhä “vaeltaisit lihassa”, koska teet joskus vielä
virheitä; ei!
Lue saman luvun yhdeksäs jae. Se selkiyttää tätä
sanoessaan, “Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan
Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu...”
(Roomalaiskirje 8:9). Tämä on Jumalan puhetta! Kun
Hän kuvailee niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,
jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan,
12
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Hän puhuu tässä sinusta.
Näe siksi itsesi Sanan kautta. Nyt kun olet
uudestisyntynyt, sinulle ei ole enää mitään
kadotustuomiota. Kun ymmärrät tämän ja alat elämään
sen mukaisesti, et tule enää koskaan kamppailemaan
syntisten tapojen, väärien ajatusten tai lihan tekojen
kanssa. Raamattu sanoo, “Synnillä ei tule olla
hallintavaltaa teidän ylitse” (Roomalaiskirje 6:14). Näe
itsesi tämän valossa, sillä Jumala näkee sinut näin.
Jumala tietää sen, että jos näet itsesi siten, miten
Hän sinut näkee, silloin tulet myös toimimaan sen
mukaisesti. Hyväksy se, keneksi Hän on sinut tehnyt —
Hänen vanhurskaudeksi Kristuksessa Jeesuksessa — ja
vaella sen mukaisesti. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS

Olen Jumalan lapsi. Jumalan luonto on minun
hengessäni. Minä seison vanhurskautettuna Jumalan
edessä ilman syyllisyyttä, pelkoa tai alempiarvoisuuden
tunnetta. Synnillä ei ole voimaa minun ylitse eikä
minua voida sitoa minkäänlaisiin kahleisiin. Olen
tietoinen vanhurskauden luonnostani ja vaellan myös
sen mukaisesti. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 6:11-15; Roomalaiskirje 8:2-4;
Galatalaiskirje 2:20-21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 2:5-3:1-6 & Sananlaskut 14-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 4:9-18 & Jeremia 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYSY USKOLLISENA EVANKELIUMILLE
Meitä painostetaan joka puolelta
vaikeuksilla, mutta me emme horju
emmekä murru. Olemme tiukoissa
tilanteissa, mutta me emme luovuta
emmekä lopeta
(2. Korinttolaiskirje 4:8 NLT).
ämä kristinusko, jota saamme elää tänä
T
päivänä, ei tullut meille kultaisella tarjottimella.
Jos luet kristinuskon marttyyreista, tulet huomaamaan,

miten monet heistä tapettiin ja mestattiin, koska he
todistivat Kristuksesta. Eräässä tapauksessa yli kuusi
tuhatta miestä tapettiin heidän uskonsa tähden
Jeesukseen Kristukseen, ja he olivat kaikki sotilaita.
He uskoivat Evankeliumiin koko sydämestään eikä
mikään saanut pysäytettyä heitä siirtämästä tätä
heidän vastaanottamaansa uskon sanomaa seuraavalle
sukupolvelle.
Kaikki nämä vuodet, kun sinulla on ollut vapaus
palvoa Herraa, olet saanut ylistää Häntä seurakunnassa
ja olet voinut osallistua elämääsi mullistaviin kokouksiin,
tämä vapaus on tullut sinulle toisten miesten ja naisten
suurien kärsimysten, rukousten, hien, kyynelten, veren,
uskon, päättäväisyyden ja sydämen palon seurauksena,
kun he ovat antaneet kaikkensa Evankeliumin puolesta.
Heitä ei ainoastaan vainottu, vaan monet poltettiin
elävältä. Jotkut sahattiin kahtia ja tapettiin hyvin raa’alla
tavalla heidän uskonsa tähden Jeesukseen Kristukseen.
Kristittyjen vainoa tapahtuu tänäkin päivänä
useissa eri maissa. Joissakin maissa on keskitysleirejä,
joilla kristittyjä kidutetaan raa’asti, koska he uskovat
Jeesukseen. Aivan viimeaikainen virallinen tutkimus
kertoo sen, että kristityt ovat kaikkein eniten vainottu
ihmisryhmä koko maailmassa.
14
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Tuon tätä tietoa sinulle, jotta ymmärtäisit meidän
uskomme Jeesukseen Kristukseen ja uskomamme
Kristuksen sanoman olevan kaikkea muuta
arvokkaampaa. Kaikesta vainosta huolimatta, meitä
aikaisemmin eläneet pitivät uskonsa ja pysyivät
totuuden Evankeliumissa. Tämän pitäisi ja täytyy mennä
samoin nyt myös meidän päivinämme.
Riippumatta siitä, mitä kaupungissasi tai
kansakunnassasi tapahtuu, pysy uskollisena Kristukselle.
Älä horju. Kuten luimme avausjakeestamme, me
emme luovuta tai lopeta. Julista Sanaa sopivaan ja
sopimattomaan aikaan. Minkään ei tulisi pelotella
tai kauhistuttaa sinua niin, että valitsisit vaieta, sillä
suurempi on Hän, joka on sinussa kuin kaikki vastustajat
ja vastustus, mitä tässä maailmassa on. Halleluja!

TUNNUSTUS
Riippumatta kaikesta tämän maailman vainosta,
vaikeuksista, stressistä ja vaaroista, minä olen
enemmän kuin voittaja Hänen kauttaan, joka on
rakastanut minua — Kristuksen Jeesuksen, Herrani!
Olen varma, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit, eikä
vallat tai voimat, eikä mikään muukaan, voi erottaa
minua Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa
Jeesuksessa. Minä pysyn horjumattomana ja
vahvana, ja jatkan suuremman vaikutuksen tekemistä
Evankeliumin levittämisen kautta aina maan ääriä
myöten. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 8:35-39; 1. Tessalonikalaiskirje 3:7-8 NLT

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 3:7-4:1-18 & Sananlaskut 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 5:1-11 & Jeremia 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SEURAKUNTA ON JUMALAN AARRE
Ja minä sanon sinulle: sinä olet
Pietari, ja tälle kalliolle minä
rakennan seurakuntani, ja tuonelan
portit eivät sitä voita
(Matteuksen evankeliumi 16:18).

M

atteuksen evankeliumissa 13:44 Jeesus
sanoi, “Taivasten valtakunta on peltoon
kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki;
ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä
oli, ja osti sen pellon.” Jeesus osti tämän koko pellon
siinä olevan aarteen takia. Aarre on Seurakunta ja pelto
on maailma.
Jeesus osti koko maailman Hänen oman verensä
hinnalla; Seurakunnan takia Hän antoi kaikkensa. Tämä
kertoo meille myös sen, mitä Saatana tahtoo. Kun hän
luo tai inspiroi kriisejä maailmaan, hänen silmänsä ovat
silloin Jumalan lapsissa, Seurakunnassa. Hän pyrkii aina
jahtaamaan Jeesuksen Kristuksen Seurakuntaa. Hän on
täysin sitä vastaan, että Jumalan ihmiset palvelevat ja
palvovat Jumalaa vapaasti. Mutta hän on epäonnistuja.
Miksi Saatana on niin suuresti Seurakuntaa
vastaan? Se johtuu siitä, koska Seurakunnalla — sinulla
ja minulla — on se, mitä Saatana on himoinnut aivan
alusta saakka. Hän on sanonut, “...minä teen itseni
Korkeimman vertaiseksi” (Jesaja 14:14), mutta hän ei
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kyennyt siihen. Ja niin hänet potkaistiin pois taivaasta.
Sitten hänelle selvisi, että Jeesuksen luoma Seurakunta
tulisi jakamaan Jumalan Nimen ja Valtaistuimen —
Hänen aseman — yhdessä Hänen kanssaan!
Tänä päivänä me olemme yhtä Jumalan kanssa
Kristuksen rakkauden ansiosta. Jeesus sanoi, minä
rakennan Seurakuntani eikä helvetin portit sitä voita.
Tämän on totuus, jota ei voida murtaa. Halleluja! Koko
universumissa ei ole olemassa sellaista voimaa, joka
voisi seistä Seurakuntaa vastaan. Älä katso Seurakuntaa
vain jonain organisaationa, sillä se on Jeesuksen
Kristuksen pyhä ruumis — Hänen kallisarvoinen helmi.

TUNNUSTUS
Jeesuksen Kristuksen Seurakunta tekee vaikutusta yhä
suuremmassa kirkkaudessa ja kyvykkyydessä, ja saa
aikaan pysättämättömätöntä vaikutusta. Me emme
anna mitään sijaa Saatanalle, sillä suurempi on Hän,
joka on meissä kuin hän, joka on maailmassa. Kristityt
ympäri maailman ovat valmiina pysäyttämään kaikki
Saatanan juonet ja nuolet Seurakuntaa vastaan,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Mooses 19:5; Titus 2:14; 1. Pietari 2:9 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 5:1-6:1-2 & Sananlaskut 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Tessalonikalaiskirje 5:12-28 & Jeremia 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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7

YLÖSTEMPAUS ON LÄHEMPÄNÄ KUIN
KOSKAAN AIKAISEMMIN

Sitten meidät, jotka olemme elossa,
jotka olemme jääneet tänne,
temmataan yhdessä heidän kanssaan
pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin;
ja niin me saamme aina olla Herran
kanssa (1. Tessalonikalaiskirje 4:17).

A

postoli Paavali sai Hengen kautta ilmestyksen
Seurakunnan ylöstempauksesta ja sanoi,
“Katso, minä sanon teille salaisuuden…” (1.
Korinttolaiskirje 15:51). Tästä syystä monet eivät
ymmärrä ylöstempausta; se on mysteeri, jumalallinen
ilmestys. Hän sanoi, “Emme kaikki kuolemaan
nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä,
silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä
pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja
me muutumme” (1. Korinttolaiskirje 15:51-52).
Alleviivattu kohta näyttää meille sen, miten nopeasti
ylöstempaus tulee tapahtumaan. Se tulee käymään niin
nopeasti, että niille, jotka eivät ole valmiina, ei jää mitään
aikaa, sillä se on jotain, mihin sinun olisi tullut valmistaa
itseäsi koko elämäsi ajan.
Avausjakeestamme löydämme ilmaisun, joka
toimii synonyyminä termille, “Ylöstempaus”; se on
tämä ilmaisu “temmataan” ja se tulee kreikan sanasta
“harpazo.” Se tarkoittaa kiinni ottamista, pois viemistä,
nappaamista, voimallista vetämistä.
Ylöstempauksen tapahtuessa, sillä ei ole väliä,
missä sinä olet, Jumalan voima tulee vetämään sinut
18
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pois tästä maailmasta. Kristityt, jotka ovat kuolleet,
tulevat ylösnousemaan, ja meidät temmataan yhdessä
heidän kanssaan pilviin tapaamaan Herraa. Mikä päivä
siitä tuleekaan!
Milloin tämä tulee tapahtumaan? Se on lähempänä
kuin koskaan aikaisemmin, se tulee tapahtumaan pian.
Sinun vastuullasi on olla valmiina niin, että elät elämääsi
Herraa varten joka päivä. Jatka rakkaudessa vaeltamista
ja pidä uskosi aktiivisena, jotta tulet temmatuksi ylös
Herran luokse, kun Hän ilmestyy.
Raamattu sanoo, että Hän palaa takaisin Seurakuntaa
varten, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä eikä mitään
muutakaan sellaista (Efesolaiskirje 5:27). Elä joka päivä
ja jokainen hetki elämästäsi Hänen vanhurskaudessaan
aikaansaaden vanhurskauden töitä ja hedelmää.

TUNNUSTUS

Herra Jeesus on palaamassa takaisin Seurakuntaa
varten, jossa ei ole tahraa, eikä ryppyä eikä
mitään muutakaan sellaista, ja minä olen
valmiina tätä varten. Uskoni on aktiivinen ja
minä tulen ylöstemmatuksi olemaan Herran
kanssa iankaikkisesti! Mutta odottaessani tätä
kirkkauden täyteistä “ylöstempausta”, tavoittelen
koko elämälläni ja kaikella sillä, mitä minussa on,
Hänen Kuningaskuntansa laajentumista ja sitä, että
minun kauttani monet muut tulevat myös löytämään
tiensä ylöstempauksessa Herran luo, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17; 1. Johannes 2:28;
Matteus 24:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 6:3-7:1 & Sananlaskut 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Tessalonikalaiskirje 1:1-12 & Jeremia 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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8

ME OLEMME TÄÄLLÄ MUUKALAISINA
Jos te maailmasta olisitte, niin
maailma omaansa rakastaisi; mutta
koska te ette ole maailmasta,
vaan minä olen teidät maailmasta
valinnut, sentähden maailma teitä
vihaa (Johanneksen evankeliumi
15:19).

E

sterin aikoina juutalaiset olivat kotiutuneet
vieraaseen maahan, johon heidät oli viety
vankeina. He nauttivat nyt vapauksista tässä maassa ja
elivät rauhassa, kunnes vaikutusvaltainen, mutta paha
mies, Haman (joka oli myös kuninkaan ystävä) tahtoi
tuhota heidät.
Kuningatar Ester, joka oli ollut täysin tietämätön
Hamanin vihasta ja aikeista tuhota juutalaiset,
vastaanotti koskettavan viestin sedältään Mordokailta
koskien Hamanin pahaa juonta. Hän puuttui nopeasti
asiaan ja kuulutti koolle rukouksen ja paaston ympäri
maata (Esterin kirja 4:16). Jumala kuuli tietenkin heidän
rukoukset ja vapautti heidät pahan Hamanin käsistä.
Joskus saatat nauttia maanpäällisestä vapaudestasi
niin, että unohdat olevasi “vieraalla maalla”,
muukalaisena täällä maan päällä. Tämä on tapahtunut
monille; he ovat keskittyneet enemmän matkaan kuin
päämäärään. Joistain kristityistä on tullut omahyväisiä
ja he ovat ajautuneet pois tämän maailman asioiden
eksyttäminä. Vaikka Jeesus sanoi, “Sillä mitä se
hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa
koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?”
(Markus 8:36).
Pidä sydämesi Herrassa, pidä Kuningaskunnan
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asioita sinulle kaikkein tärkeimpinä ja anna niiden
inspiroida sinua toimimaan. Voita sieluja. Valvo
ja rukoile, koska Jeesus käski toimia näin. Rukoile
kansakuntasi puolesta, että Evankeliumi saisi levitä
vapaasti ja saisi suosiollisen vastaanoton.
On olemassa sellaisia maita, joissa Evankeliumi
kukoisti aikaisemmin, mutta nyt nämä maat kieltävät
Evankeliumin julistamisen ja kristityt ovat joutuneet
vainon kohteeksi. Mitä on tapahtunut? Vastaus on
yksinkertainen: näissä maissa olevat kristityt eivät
ole tehneet sitä, mitä Jeesus käski meitä tekemään:
“Valvokaa ja rukoilkaa...” (Matteus 26:41).
Meidän täytyy muistaa tarkoituksemme, miksi
olemme täällä, ja että olemme täällä vain tietyn ajan.
Me olemme Jumalan lähettiläitä, meidät on lähetetty
taivasten Valtakunnasta pelastamaan sieluja täällä
maan päällä. Sen tähden, aivan kuten Raamattu sanoo,
“...etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on,
istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne
siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan
päällä” (Kolossalaiskirje 3:1-2).

TUNNUSTUS

Minä olen ylhäältä ja olen siitä tietoinen.
Mahdollisuuksien ovet ovat auki palvelutyön
tekemiseen kaikkialla ympäri maailmaa ja Jumalan
lapsille on myönnetty armo Kristuksen Evankeliumin
julistamiseen esteettömästi kaikessa voimassa ja
tehokkuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Apostolien teot 26:16; Kolossalaiskirje 4:2-4;
Heprealaiskirje 11:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 7:2-16 & Sananlaskut 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Tessalonikalaiskirje 2:1-10 & Jeremia 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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9

VAROKAA VÄÄRIÄ OPETTAJIA
MUTTA MYÖS [niihin aikoihin]
nousi valheprofeettoja kansan
seasta, aivan niinkuin teidänkin
keskuudessanne on oleva valheen
opettajia, jotka hienovaraisesti ja
salaa kuljettavat sisään turmiollisia
harhaoppeja (tuhoavia eksytyksiä),
kieltävätpä jopa Herrankin, joka on
heidät ostanut, ja tuottavat itselleen
äkillisen perikadon
(2. Pietarin kirje 2:1 AMPC).

A

ivan samaan tapaan kuin on olemassa
valeveljiä ja vääriä profeettoja, jotka luovat
ongelmia Jumalan huoneeseen, on olemassa myös
vääriä opettajia. Nämä ovat sellaisia ihmisiä, jotka ovat
ylentäneet itsensä opettamisen palvelutyöhön, vaikka
heitä ei ole kutsuttu opettamaan, ja näin ollen he ovat
altistaneet itsensä demoneille ja he opettavat vääriä
oppeja. He opettavat virheellisesti ja toimivat usein
petoksen hengen inspiroimina.
Jotkut väärät opettajat opettavat esimerkiksi, että
Kristuksen takaisin tuleminen on jo tapahtunut, ja näin
he johtavat monet harhaan. Jotkut sanovat Pyhän
Hengen palvelutyön päättyneen apostoleihin. Jotkut
tulkitsevat unia ja opettavat ihmisille, miten erilaiset
nukkumisasennot vaikuttavat heidän uniinsa ja mitä
24
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unessa syöminen tarkoittaa.
Jotkut menevät jopa niin pitkälle, että he väittävät
sukulaisesi olevan vastuussa elämäsi ongelmista ja
näin he luovat vihollisuuksia sukulaisten välille, vaikka
Raamattu sanoo, että me emme taistele lihaa ja verta
vastaan (Efesolaiskirje 6:12). Mutta ikävä kyllä, jotkut
ovat tulleet tällaisten väärien opetusten pettämiksi.
Tämä tuo mieleen Jeesuksen sanat, kun Hän
sanoi, “Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia…”
(Matteus 22:29). Tunne Sana itseäsi varten, koska
silloin kukaan ei voi pettää sinua. Tee Raamatun
opiskelusta elämäsi tärkein prioriteetti. Pyhä Henki
avaa sydämesi Hänen totuuksille ja Hänen tahdolle,
ja näin sinä voit koetella kaiken (1. Tessalonikalaiskirje
5:21). Koettele jokainen henki (1. Johannes 4:1) ja
jakele oikein totuuden sanaa (2. Timoteus 2:15).

RUKOUS

Kallisarvoinen Isä, kiitokset Sanastasi, jonka kautta
suunnistan eteenpäin elämässäni. Olen antautuneena
sinun Hengellesi, joka varmistaa sen, että elän elämää
sen rajattomissa potentiaaleissa ja loppumattomissa
mahdollisuuksissa. Minä en voi tulla petetyksi, koska
olen Jumalan lapsi. Minä täytän sinun päämääräsi
elämälleni, sillä olen oppinut tuntemaan sinun
Sanasi, joka on valoni ja pelastukseni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Pietari 2:3 MSG; 1. Timoteus 4:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 8-9 & Sananlaskut 24-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Tessalonikalaiskirje 2:11-17 & Jeremia 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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10

KÄSKE HEITÄ HEIDÄN NIMELLÄÄN
Mutta kun Jeesus näki, että kansaa
riensi sinne, nuhteli hän saastaista
henkeä ja sanoi sille: Sinä mykkä
ja kuuro henki, minä käsken sinua:
lähde ulos hänestä, äläkä enää
häneen mene
(Markuksen evankeliumi 9:25).

J

os tahdot tietää, miten pahoja henkiä ajetaan
pois, Jeesus demonstroi tätä meille selkeästi
ylempänä olevassa jakeessa. Hän käskytti tästä
vastuussa ollutta henkeä suoraan. Hän sanoi, “Sinä
mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde
ulos hänestä, äläkä enää häneen mene.” Hän ei
vain sanonut, “Minä nuhtelen sinua”; ei, Hän osoitti
nuhtelun suoraan nuhdeltavalle. Hän viittasi tähän
kyseiseen paholaiseen sen nimellä: mykkä ja kuuro
henki. Ja paholainen joutui tietenkin lähtemään.
Ei siis ole riittävää sanoa, “Saatana, minä sidon
sinut.” Saatana on yleisnimi paholaiselle. Mutta mikä on
sen kyseisen paholaisen tai demonin nimi, jonka kanssa
sinä olet tekemisissä juuri sillä hetkellä? Voit saada sen
selville kyseessä olevan vaivan tai ongelman perusteella
tai siten, että Pyhä Henki paljastaa sen sinulle.
Demonit tuovat ilmi omaa luonnettaan
toteuttaessaan omia tihutöitään. Tämä auttaa
sinua tunnistamaan ne ja käsittelemään niitä asian
edellyttämällä tavalla.
Näkemäsi paholaisen luonteenlaadun kautta voit
tietää sen hänen nimensä, koska nimi on kuvailua
luonteenlaadusta. Demonit on nimetty heidän
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luonteensa mukaisesti, kuten olemme nähneet
Raamatusta.
Jos tunnistat esimerkiksi saastaisen hengen, silloin
sinun ei tarvitse enää ihmetellä sitä, mikä tämän
demonihengen nimi on. Sinä käsket häntä sanomalla
hänen nimensä, “Sinä saastainen henki, minä käsken
sinua tulemaan ulos hänestä Jeesuksen Nimessä!”
Yksikään paholainen ei pysty vastustamaan sitä, kun
sinä käsket niitä lähtemään Jeesuksen Nimessä.
Raamattu sanoo, “...että kaikkien polvien pitää
Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat,
ja niitten, jotka maan alla ovat” (Filippiläiskirje 2:10).
Markus 6:7 sanoo, että Hän antoi meille voiman ajaa
ulos saastaiset henget. Matteuksen evankeliumissa
10:8, Hän sanoi painokkaasti, “Parantakaa sairaita,
herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa
ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi
antakaa.” Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, olen kiitollinen tästä auktoriteetista, jonka
olet minulle antanut, että saan käyttää Jeesuksen
voimallista Nimeä demonien ulosajamiseen.
Saatanalla ei ole mitään paikkaa elämässäni,
kodissani tai läheisteni elämissä. Minä vaellan
jatkuvassa voitossa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 1:25-26; Markus 16:17; Luukas 10:18-19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 10:1-18 & Sananlaskut 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Tessalonikalaiskirje 3:1-10 & Jeremia 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
27

11
TUOMME JULKI HÄNEN HYVYYTTÄ JA
ERINOMAISUUTTA
perjantai

Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhitetty
kansa, [Jumalan] omaksi ostamia
erityisiä ihmisiä, jotta voisitte tuoda
esiin ihmeellisiä tekoja, hyvyyttä
ja täydellisyyttä Hänestä, joka on
pimeydestä kutsunut teidät Hänen
ihmeelliseen valoonsa
(1. Pietarin kirje 2:9 AMPC).

J

umalan lapsina meidät on kutsuttu tuomaan
esiin Kristuksen hyvyyttä ja täydellisyyttä. Se
on meidän palvelutyömme ja meidän elämämme.
Jeesus sanoi, “Minä olen viinipuu, te olette oksat…”
(Johannes 15:5). Oksat ovat hedelmää kantava osa
viinipuusta. Me kannamme Hänen hedelmää, Hänen
hyvyyttään.
Viha, katkeruus, raivo, valehtelu ja kaikki
vastaavanlaiset eivät ole Jumalan hyveitä. Joten näin
ollen ne eivät kuulu sinulle, eivätkä ne ole uudeksi
luodun henkesi ominaisuuksia. Sen sijaan, sinun
tulee tuoda esiin Jumalan ystävällisyyttä, rakkautta,
myötätuntoa, kärsivällisyyttä, nöyryyttä, herkkyyttä,
viisautta ja erinomaisuutta.Näin ollen pursuile
erinomaisuutta kotonasi, koulussasi, työpaikallasi ja
aivan kaikkialla. Anna sen näkyä aivan kaikissa asioissa,
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jotka liittyvät sinuun.
Tämän lisäksi sinun sanojesi tulee kantaa mukanaan
armoa ja totuutta. Tuo esiin Hänen hyvyyttä ja
täydellisyyttä armollisilla, sielua hoitavilla ja uskoa
vahvistavilla sanoillasi, jotka ovat täynnä elämää ja
voimaa, ja jotka saavat aikaan sen, että sielut pelastuvat.
Hän on tehnyt meistä ihmeitä tälle maailmalle;
olemme Hänen kirkkauttaan ja vanhurskauttaan
esiin tuovia astioita. Hän ilmaisee rakkauttaan
ihmisiä kohtaan sinun kauttasi perustamalla Hänen
Kuningaskuntaansa ihmisten sydämiin. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä elän kirkkauden, voiman, menestyksen
ja vaikutusvaltaisuuden elämää. Olen Hänen
taidonnäytteensä Kristuksessa Jeesuksessa ja minä
tuon esiin Hänen ihmeellisiä tekoja, täydellisyyttä,
erinomaisuutta ja viisautta, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 2:10; Matteus 5:14-16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 11:1-15 & Sananlaskut 29-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Tessalonikalaiskirje 3:11-18 & Jeremia 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KESKITY TÄYTTÄMÄÄN HÄNEN
UNELMAANSA

12

Älkää rakastako maailmaa älkääkä
sitä, mikä maailmassa on. Jos
joku maailmaa rakastaa, niin Isän
rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki,
mikä maailmassa on, lihan himo,
silmäin pyyntö ja elämän korskeus,
se ei ole Isästä, vaan maailmasta.
(1. Johanneksen kirje 2:15-16).
i ole epäilystäkään siitä, etteikö Herran
E
tuleminen olisi lähempänä kuin koskaan
aikaisemmin. Raamattu sanoo kuitenkin, “...Sillä se

päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja
laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi” (2.
Tessalonikalaiskirje 2:3). Klassinen Amplified -käännös
sanoo tämän näin: “...sillä se päivä ei tule, ellei uskosta
luopuminen tapahdu ensin [ellei niiden, jotka ovat
tunnustaneet olevansa kristittyjä, ennustettu suuri
luopumus tapahdu ensin], ja laittomuuden (synnin)
ihminen, jota kutsutaan tuomion (kadotuksen)
pojaksi.”
Tämä tarkoittaa, että sellaiset ihmiset, jotka ovat
tunnustaneet olevansa kristittyjä, tulevat lankeamaan
pois uskostaan. Tulee tapahtumaan uskosta luopuminen
— ihmiset valitsevat luopua uskostaan Jeesukseen.
Tätä tapahtuu jo, ja suurimmat syyt tälle ovat tämän
maailman huolet, rikkauden petolliset viettelykset ja
erinäisten asioiden himoitseminen. Mitä Jumala sitten
odottaa ja miten sinun tulisi vaeltaa näinä lopunaikoina?
Minkälaisia valintoja sinun tulisi tehdä?
Voimme lukea Hänen neuvonsa meille
avausjakeestamme. Pysy Kristuksessa! Keskity
Kuningaskunnan asioihin, ei tämän maailman
lyhytaikaisiin nautintoihin. Kolossalaiskirje 3:1-2 pukee
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tämän kauniisti sanoiksi. Siinä sanotaan, “Jos te siis
olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä,
mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan
oikealla puolella.”
Keskitä kaikki energiasi Jumalan unelman
täyttämiseen, Hänen näkyynsä Kuningaskunnan
laajentamisesta ja maailman evankelioimisesta.
Kieltäydy olemasta niiden joukossa, jotka tarrautuvat
tämän maailman asioihin, jotka ovat huolissaan
vain omasta hyötymisestään ja mukavuudestaan.
Tällaiset ihmiset ovat tulleet tämän maailman hengen
voittamiksi.
Jeesus sanoi, “Sillä mitä se hyödyttää ihmistä,
vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta
saisi vahingon sielullensa?” (Markus 8:36). On niin
tärkeää, että elämäsi on perustettuna Kristukseen, ja
että se on syvästi juurtunut Häneen. Pysy vakaana ja
horjumattomana, jatka Herran työn tekemistä ilolla.
Halleluja!

TUNNUSTUS

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet kutsunut minut
pyhällä kutsumuksella ja että olet antanut minulle
sisäistä voimaa, jotta voin elää sinulle. Olen syvästi
juurtuneena ja perustettuna Kristuksessa. Minä
olen ristiinnaulinnut lihani haluineen ja himoineen.
Sydämeni palaa ainoastaan sinun Kuningaskuntasi
laajentamiselle sekä Kristuksen rakkauden ja
pelastuksen viemiselle aina maailman ääriin saakka.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Ilmestyskirja 3:11-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 11:16-33 & Saarnaaja 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 1:1-7 & Jeremia 30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TÄYDELLISENÄ JA VAHVANA HÄNESSÄ
Tervehdyksen lähettää teille
teikäläinen Epafras, Kristuksen
Jeesuksen palvelija, joka
rukouksissaan aina taistelee teidän
puolestanne, että te pysyisitte
täydellisinä ja täysin vahvoina
kaikessa, mikä on Jumalan tahto
(Kolossalaiskirje 4:12).

N

äitä sanoja “täydellisinä” ja “vahvoina”
ylempänä olevassa jakeessa voidaan käyttää
keskenään synonyymeinä. Toisin sanoen tämän sanan
“täydellisinä” tilalla olisi voitu käyttää sanaa “vahvoina”
ja myös sama toisinpäin.
Sana “täydellinen” viittaa tässä nyt vahvana
seisomiseen; horjumattomuuteen. Se tarkoittaa
myös kypsyyttä; täydellisyyden tai kypsyyden tilaan
tulemista ja “täysikasvuisena” olemista. Tässä puhutaan
täyteydestä; ymmärryksen, viisauden ja tiedon
täyteydestä; Hengen täyteydestä. Halleluja!
Joten Epafras rukoili Hengen kautta Kolossan
kristittyjen puolesta, että he kasvaisivat kypsiksi,
seisoisivat horjumattomina, täydellisinä ja täysin
vahvoina Kristuksessa. Tätä Jumala haluaa myös sinun
elämääsi. Hän haluaa, että sinä olet täysikasvuinen
kristitty ja että olet kypsä tekemään Jumalan töitä.
Mitä kypsempi sinä olet hengellisesti, sitä
enemmän sinä pystyt täyttämään sitä Jumalan
unelmaa, joka Hänellä on sinun elämällesi. Joten aseta
hengellinen kasvu tämän takia omaksi tavoitteeksesi.
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Sano itsellesi, “Minä tulen kasvamaan. Minä tulen
olemaan sellaisessa kypsyyden tilassa, jossa ajattelen
vain hengellisesti kypsiä asioita Kristuksessa ja
olen täynnä Jumalan Sanaa”, ja ryhdy sitten myös
toimimaan, jotta saavuttaisit tämän.
Efesolaiskirje 4:12-13 sanoo, että Jumala antoi
palveluvirat Seurakuntaan tätä tarkoitusta varten:
“Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen
työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes
me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan
Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen
täyteyden täyden iän määrään.”
Jos meidän ei olisi mahdollista saavuttaa tätä
Kristuksen täyteyden täyden iän määrää, Jumala ei
olisi sanonut meille, että tavoitelkaa sitä. Tämä on
Hänen unelmansa. Joten tavoittele sitä opiskelemalla
ja mietiskelemällä Sanaa jatkuvalla syötöllä sekä
antamalla itsesi Pyhän Hengen palvelutyölle.

TUNNUSTUS

Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys
ruumiillisesti, ja minä olen täytetty Hänessä, joka
on kaiken hallituksen ja vallan pää. Elän ylivertaista
elämää Kristuksessa; vakaana, horjumattomana
ja uskoon vahvasti perustettuna, koska vaellan
jatkuvasti Jumalan Sanan valossa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 4:14-15; Heprealaiskirje 5:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 12:1-21 & Saarnaaja 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 1:8-14 & Jeremia 31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
33

maanantai

14

HÄN HALUAA SINUN SYDÄMESI
Poikani, anna sydämesi minulle, ja
anna sinun silmiesi tarkkailla minun
teitäni (Sananlaskut 23:26 KJV).

I

hmiset ovat samanlaisia, riippumatta heidän
tilanteestaan. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi
köyhä ja rikas ovat aivan samanlaisia ellei heidän
sydämessään tapahdu muutosta. Jos ihminen on köyhä
ja paha, hän ei muutu, vaikka hän rikastuisi. Köyhänä
ollessaan hänellä ei vain ollut resursseja toteuttaa tätä
hänen sydämessään olevaa pahuutta. Joten kun hän
sitten rikastuu, hän pystyy toteuttamaan paremmin tätä
hänen sydämessään olevaa pahuutta varallisuutensa
ansiosta.
Raha vahvistaa luonnetta. Ihmiset toteuttavat
heidän sydämessään olevia hyviä tai pahoja asioita
riippuen siitä, miten paljon heillä on varallisuutta.
Jeesus sanoi, “Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä
hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä
huonoksi...” (Matteus 12:33). Tämä tarkoittaa, että
ihmiset ovat juuri sellaisia kuin he ovat sisimmässään.
Joten mitä Jumala haluaa? Hän haluaa muutoksen
sydämeesi; sisäisen muutoksen.
Tästä syystä Hän perustaa Kuningaskuntansa
ensin sinun sydämeesi. Hän vuodattaa rakkautensa
ensin sinun sydämeesi. Hän haluaa työstää sinun
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sydäntäsi, sillä se on se paikka, jossa kaikki Hänen
siunauksensa ovat. Ja sydämestäsi ne voivat sitten myös
virrata toisille. Uudestisyntyneenä ollessasi sinulla on
Jumalan elämä ja luonto sydämessäsi; ja nyt, kun olet
Kristuksessa, sinä olet elämän-antaja.
Se muutos ja kirkkaus, jota voit nähdä omassa
sielussasi ja kehossasi, on tulosta Jumalan elämän ja
luonnon vaikutuksesta sinun henkeesi.
Avausjakeessamme Hän sanoi, “Poikani, anna
sydämesi minulle….” Jos et ole vielä koskaan
uudestisyntynyt, tämä on nyt sinun tilaisuutesi; anna
sydämesi Hänelle. Mene tämän kirjan loppuun ja
rukoile siellä oleva Pelastusrukous koko sydämestäsi.

RUKOUS

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet perustanut
Kuningaskuntasi minun sydämeeni. Sydämeni avulla
pystyn ymmärtämään ja käsittämään Evankeliumin
ja meidän Kuningaskunta-elämämme todellisuuksia.
Rukoilen kaikkien kadotettujen puolesta ympäri
maailmaa, että heidän sydämensä olisivat avoimena
vastaanottamaan Evankeliumin sanoman ja että he
pelastuisivat, ja rukoilen myös sitä, että Jumalan
pelastava voima vetää heidän sydämiään pelastukseen
juuri nyt, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 6:45; Heprealaiskirje 10:22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 13:1-14 & Saarnaaja 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 1:15-20 & Jeremia 32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN ON SINUN KANSSASI JA SINUSSA
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa
teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iankaikkisesti, totuuden
Hengen, jota maailma ei voi ottaa
vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne
häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän
pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva
(Johanneksen evankeliumi 14:16-17).
eesus puhui nämä ylempänä olevat lohduttavat ja
J
sielua rauhoittavat sanat ennen ylösnousemustaan.
Hän tiesi, että Hänen opetuslapsensa tulisivat ikävöimään

Häntä, joten Hän sanoi, “Olkaa ihan rauhassa! Minä
menen Isän luokse ja pyydän Häntä lähettämään teille
Pyhän Hengen (toisen Puolustajan). Kun Hän tulee, Hän
tulee elämään teidän sydämiinne eikä teidän tarvitse
enää etsiä minua tai ikävöidä läsnäoloani. Sen sijaan,
että kävelisin edelleen kaduilla kanssanne, tulen jatkossa
olemaan teidän sisällänne, kun te kävelette.” Kunnia
Jumalalle!
Jeesus täytti lupauksensa, kun Isä lähetti Pyhän
Hengen Helluntaipäivänä. Apostolien teot 2:1-4 sanoo,
“Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä
koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi
käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa
he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka
jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he
tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi….” Nyt, kun sinä
olet uudestisyntynyt, sinun ei tarvitse enää koskaan etsiä
Jeesusta. Sinun ei tarvitse enää koskaan huutaa, “Herra,
missä sinä olet?” Hän on nyt sinussa! Tämä tarkoittaa
sitä, että Jumalan läsnäolo on sinun sydämessäsi! En tiedä
millainen käsitys sinulla on ollut Jumalasta ja kristinuskosta
tähän mennessä, mutta haluan sinun tietävän sen, että jos
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sinä olet vastaanottanut Pyhän Hengen, Jumala elää sinun
sisälläsi. Ei ihmekään, että Johannes sanoi, “Lapsukaiset,
te olette Jumalasta ja olette voittaneet “vastustajanne”,
koska Hän, joka teissä on, on suurempi kuin hän, joka on
maailmassa” (1. Johannes 4:4). Halleluja!
Riippumatta siitä, mitä olet saattanut kokea elämässäsi,
sinulla on nyt aivan uudenlainen ilmestys; ilmestys
jumaluudesta sinussa! Paavali kutsui sitä salaisuudeksi,
joka on ollut kätkettynä polvesta polveen, mutta on nyt
ilmoitettu Jumalan pyhille, ja tämä salaisuus on “Kristus
sinussa, kirkkauden toivo” (Kolossalaiskirje 1:26-27).
Aadam ei tiennyt tästä. Aabraham ei tiennyt tästä.
Iisak ei tiennyt tästä. Kukaan vanhoista patriarkoista ei
tiennyt tästä salaisuudesta. Tämä on suurempaa kuin
“Immanuel” (Jumala meidän kanssamme), sillä tässä on
kyse siitä, että Taivas on sinussa! Jumaluuden koko täyteys
asuu kaikessa täyteydessään sinussa ja tulee ilmaistuksi
sinun kauttasi! Siunattu olkoon Jumala iankaikkisesti!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä suuresta kunniasta
ja etuoikeudesta, että saan olla se paikka, jossa
Kristus asuu Pyhän Hengen kautta. Hänen sisäisen
ja pysyvän läsnäolonsa ansiosta, minä olen aivan
täynnä jumalallista energiaa ja yliluonnollista
viisautta, joiden avulla täytän Hänen tahtonsa
ja elän voitokkaasti kaikkien vihollisen pahojen
suunnitelmien ja tämän maailman korruptoivien
vaikutusten yläpuolella. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 2:1-4; 1. Korinttolaiskirje 3:16;
Apostolien teot 17:28

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 1:1-24 & Saarnaaja 9-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 2:1-15 & Jeremia 33
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ON OLEMASSA VALEVELJIÄ
Ja tämä siksi, että joukkoomme on
yllättäen luikerrellut valeveljiä, jotka
hiipivät salaa vakoilemaan vapauttamme,
joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa,
jotta he voisivat orjuuttaa meitä
(Galatalaiskirje 2:4 KJV).
aamattu kertoo meille kolmesta eri ryhmästä:
R
vääristä opettajista, vääristä profeetoista ja
valeveljistä. Raamatusta voimme nähdä myös hyvin

selkeästi sen, mitä he tulevat tekemään näinä viimeisinä
päivinä. Voiko seurakunnissa oikeasti olla valeveljiä?
Todellakin voi! Valeveljet ovat niitä, jotka tulevat
Jumalan ihmisten seuraan, mutta eivät siksi, että he
rakastaisivat Jeesusta Kristusta, vaan aivan muista syistä.
Meidän avausjakeemme kertoo, että he hiipivät
salaa vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on
Kristuksessa Jeesuksessa, jotta he voisivat orjuuttaa
meitä. He teeskentelevät olevansa jotain muuta kuin
mitä he todellisuudessa ovat saadakseen itselleen jotain
hyötyä. Raamattu sanoo, “Ja heidän ahneudessaan
(himossa, kateudessa) he käyttävät teitä hyväkseen
valheellisilla (ovelilla) argumenteillaan…” (2. Pietari
2:3 AMPC).
Valeveljet ovat aina etsimässä tilaisuuksia rahan
tekemiseen toisten veljien kustannuksella. He ovat
myös juuri niitä, jotka eivät tuo kymmenyksiä eivätkä
anna uhreja seurakunnassa. Heidän tavoitteenaan
on tehdä veljistä kauppatavaraa. He tekevät mitä
tahansa rahan takia, he saattavat jopa pettää oman
pastorinsa, johtajansa tai jopa koko seurakunnan. He
ovat niitä, jotka vievät seurakunnan asiat julkisuuteen
ja kantelevat asioista viranomaisille sekä uutismedialle
taloudellista hyötyä havitellessaan. Raamattu kertoo,
että he ovat meidän joukossamme vain siksi, että he
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voisivat vakoilla meitä ja toivon mukaan myös löytää
jotain, josta he voisivat nostaa syytöksiä meitä vastaan.
Valeveljiä ei ole välttämättä helppo tunnistaa heidän
teennäisten tapojensa vuoksi. Mutta Jeesus sanoi,
“Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään”
(Matteus 7:20). Yksi merkki, mistä voit tunnistaa
valeveljen, on se, että he halveksivat auktoriteettia.
He yrittävät vakuutella ja kertoa toisille syitä siihen,
miksi heidän ei tulisi uskoa tai tehdä sitä, mitä heidän
pastorinsa tai seurakunnan johtajat ovat sanoneet. Jos
heidän korviinsa kantautuu tieto siitä, että sinä haluaisit
esimerkiksi saada pastorin ohjeistusta johonkin sinun
elämäsi henkilökohtaiseen asiaan liittyen, he saattavat
alkaa pilkkaamaan tätä ideaa ja pyrkivät saamaan sinut
tuntemaan itsesi aivan lapselliseksi.
Jumalan antama ohjeistus näitä valeveljiä koskien
on se, että meidän tulee pistää merkille, keitä he
ovat eikä olla missään tekemisissä heidän kanssaan
heidän korruptoivan vaikutuksensa vuoksi. Monet
todelliset kristityt ovat ajautuneet pois uskosta tällaisen
vahingollisen seuran takia. Joten toimi sen mukaan,
mitä Sana sanoo: “Vetäydy pois jokaisesta veljestä,
joka vaeltaa kurittomasti” (2. Korinttolaiskirje 3:6).

RUKOUS

Kiitos Herra siitä, että Hengen kautta voin tunnistaa
eksytyksen hengen ja osaan toimia viisaasti. Sana
ohjaa minua tällä oikealla tiellä eteenpäin ja
samoin myös kaikissa ihmissuhteissani. Kuljen sinun
täydellisen tahdon ja tarkoituksen mukaisesti omassa
elämässäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. Johannes 1:9-10; 2. Tessalonikalaiskirje 3:6 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 2:1-21 & Laulujen laulu 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 3:1-7 & Jeremia 34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE TOSISSASI JUMALAN KANSSA
Sano hiljainen kyllä Jumalalle ja hän
tulee olemaan paikalla samantien.
Lopeta synnissä rypeminen. Puhdista
sisäinen elämäsi. Lopeta pelikentällä
pelleileminen. Heittäydy lattialle ja itke
vuolaasti. Hauskuus ja pelit ovat ohi.
Ole tosissasi, todella tosissasi
(Jaakobin kirje 4:8-9 MSG).
fesolaiskirjeestä 5:15-16 löytyy todella osuva
E
ohjeistus meille, varsinkin näinä viimeisinä
päivinä. Se sanoo, “Katsokaa siis tarkoin, kuinka

vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja
ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.”
Panokset ovat nyt todella korkeat. Jumalan lapsena sinä
et voi elää elämääsi miten sattuu. Sinä kuulut Jeesukselle
Kristukselle. Joten palvele Häntä koko elämälläsi. Elä
Häntä varten.
Raamattu sanoo, “Vai ettekö tiedä, että teidän
ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki
teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja
ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti
ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne” (1.
Korinttolaiskirje 6:19-20). Sinä et kuulu itsellesi, vaan
Jeesukselle Kristukselle, ja Hänellä on suunnitelma sinun
elämällesi, joka sinun tulee täyttää. Tämä on kaikkein
tärkein asia sinun elämässäsi: löydä tarkoituksesi
Hänessä ja täytä se.
Elämässä ei ole kyse sinun omista unelmista,
suunnitelmista, tavoitteista ja pyrkimyksistä. Raamattu
sanoo, “Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia
tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja
jumalisuudessa” (2. Pietari 3:11). Tässä maailmassa
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saatat nähdä kaikenlaisia kauniita rakennuksia ja
ihmisten tekemiä asioita, mutta ne tulevat kaikki kerran
tuhoutumaan.
Tämä muistuttaa minua Kuningas Salomosta, joka
rakensi Jumalalle kaikkein kauneimman temppelin,
mitä on koskaan rakennettu. Tästä temppelistä iloittiin
suuresti ja Jumala mielistyi tietenkin myös Salomoon
ja siunasi häntä. Jumala ei kuitenkaan elä ihmiskäsin
tehdyissä temppeleissä. Kun he sitten alkoivat palvomaan
epäjumalia ja palvelemaan Baalia, tämä kaunis temppeli
tuli tuhotuksi rangaistuksena siitä, että he eivät olleet
vaeltaneet oikeassa linjassa Jumalan Sanan kanssa.
Jumala ei välitä maallisista asioista. Kaikki, mitä
sinulla tulee koskaan olemaan tässä maailmassa, tulee
jostain jo tässä maailmassa aikaisemmin olleesta, ja jos
tämä on totta, niin miksi et alkaisi elämään elämääsi
Hänelle, joka on aikojen alussa tehnyt aivan kaiken?
Palvele Häntä elämälläsi. Ala palvelemaan Herraa
tosissasi, aivan toden teolla.

RUKOUS
Minä olen syntynyt Jumalan kirkkautta varten;
kulkemaan Hänen kanssaan ja tuomaan Hänelle
kunniaa. Hän suunnitteli aivan aikojen alusta lähtien,
että minä tulisin palvelemaan Häntä koko elämälläni
ja kulkemaan arvollisesti Hänen edessään, miellyttäen
Häntä kaikessa siinä, mitä teen ja kantaen hedelmää
kaikenlaisissa hyvissä töissä. Sydämeni palaa tämän
puolesta, tämä on elämäni tarkoitus ja tähän pyrin
jokaikinen päivä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 1:18-19; Efesolaiskirje 2:10 AMPC;
1. Korinttolaiskirje 7:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 3:1-14 & Laulujen laulu 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 3:8-16 & Jeremia 35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ JÄTÄ HUOMIOTTA KEHOTUSTA
RUKOUKSEEN

Olkaa siis Jumalalle alamaiset;
mutta vastustakaa perkelettä, niin se
teistä pakenee (Jaakobin kirje 4:7).

K

ristittynä sinun on tärkeää tietää, miten otat
tämän Jumalan sinulle antaman elämän
tosissasi, ja miten sinun tulee reagoida hengellisesti
ympärilläsi tapahtuviin asioihin. Tästä syystä rukous
on niin tärkeää. Kun me rukoilemme, asioita tapahtuu.
Jumala ei ole pyytänyt meitä rukoilemaan turhan takia.
Aina kun koet, että sinun tulisi rukoilla, älä jätä sitä
huomiotta.
Jokainen, jolla on Pyhä Henki, kokee varmasti
tarvetta rukoilla aina vähän väliä, koska Pyhä Henki on
rukouksen Henki. Hän opettaa meitä rukoilemaan ja
rukoilee myös Itse meidän kauttamme. Hän innostaa
meitä rukoilemaan ja laittaa jopa sanoja meidän
suuhumme, joiden avulla voimme rukoilla. Aina niin
kauan kuin sinä elät elämääsi Hengen johdatuksessa,
sinä tulet kokemaan tarvetta rukoilla. Koska miten
muuten sinä voisit vastustaa paholaista?
Paholainen on hengellinen olento. Me emme
vastusta häntä nyrkein tai fyysisellä voimalla. Me
emme vastusta häntä maallisilla asioilla, vaan me
vastustamme häntä meidän uskollamme. Raamattu
sanoo vastustakaa paholaista ja hän pakenee (Jaakobin
kirje 4:7); hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
Hän pelkää meitä aivan kauhuissaan, koska meille on
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annettu Jeesuksen Nimi.
Kun sinä ymmärrät, että sinulle on annettu
valtavan suuri voima, jotta voit estää Saatanan
toimintaa — omassa elämässäsi, rakkaittesi elämässä,
omassa kaupungissasi tai kansakunnassasi — sinä tulet
rakastamaan rukoilemista! Älä vain istu toimettomana
peukaloita pyöritellen ja katso kuinka paholainen
riehuu ympärilläsi. Rukoile. Käytä Jeesuksen Nimeä
häntä vastaan.
Kun sinä vietät aikaa Jumalan kanssa rukouksessa,
Pyhä Henki tulee näyttämään sinulle asioita, joiden
puolesta voit rukoilla, ja myös sen, kuinka sinun tulee
rukoilla. Hän tulee näyttämään sinulle, kuinka käsitellä
asioita hengen ulottuvuudesta käsin ja kuinka sinä
voitat ne. Halleluja!

RUKOUS
Siunattu Isä, kiitän sinua siitä, että minulla on
etuoikeus rukoilla ja siitä, että olet antanut minulle
tämän suuren siunauksen kielillä rukoilemiseen.
Minä olen herkkänä Pyhän Hengen ohjaukselle ja
kehoituksille, varmistaakseni sen, että rukouksen
kautta sinun tahtosi tulee perustetuksi tänne maan
päälle niin kuin se on Taivaassa, ja että sinun
luonteesi ja persoonallisuutesi tulevat esiin minussa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Tessalonikalaiskirje 5:17; 1. Korinttolaiskirje 14:2;
Roomalaiskirje 8:26-27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 3:15-25 & Laulujen laulu 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 4:1-8 & Jeremia 36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE TIETOINEN ELÄMÄSTÄSI
KRISTUKSESSA

19

Näin on rakkaus tullut täydelliseksi
meissä, että meillä olisi turva
tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin
hän on, sellaisia mekin olemme tässä
maailmassa
(1. kirje Johannekselle 4:17).
un luet tämän ylempänä olevan jakeen, “...sillä
K
sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme
tässä maailmassa,” tämä ei puhu siitä, että olisimme

sellaisia kuin Jeesus oli ennen Hänen kuolemaansa,
vaan me olemme nyt niin kuin ylösnoussut Jeesus on
iankaikkisessa elämässä! Meillä on sama elämä Hänen
kanssaan. Raamattu sanoo, “Jolla Poika on, sillä on
elämä...” (1. Johannes 5:12). Jos sinulla on Jeesus,
sinulla on iankaikkinen elämä — Jumalan elämä! Sinulla
ei siis ole enää sitä biologista elämää, johon sinä synnyit
omista vanhemmistasi.
Tästä syystä Jeesus sanoi, “Joka ei synny uudesti,
ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”
(Johannes 3:3). Ja kun Hän sanoi, että sinussa oleva
biologinen elämä ei voi nähdä Jumalan Valtakuntaa,
Hän ei puhunut tässä nyt vain Taivaaseen menemisestä.
Hän puhui Jumalan Valtakunnan todellisuuksista,
Jumalan hallintavallasta tässä maailmassa sekä Jumalan
elämästä ja luonnosta, jonka voi kokea jo tässä
maailmassa ollessaan.
Kun sinä olet uudestisyntynyt, sinä koet Jumalan
Valtakunnan todellisuuksia nyt jo tässä elämässä.
Siitä tulee sinun jokapäiväinen kokemuksesi ja
se todellisuus, jossa sinä elät joka päivä. Tätä on
kristinusko. Kristus on kirjaimellisesti elossa sinussa.
Sinä olet erottamattomasti yhtä Hänen kanssaan. 1.
Korinttolaiskirje 6:1 sanoo, “Mutta joka yhtyy Herraan,
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on yksi henki hänen kanssaan.”
Sinä olet täysin yhtä Herran kanssa yhdessä
hengessä, joten miten sinä voisit enää olla huolissaan
yhdestäkään viruksesta, bakteerista, taudinaiheuttajasta
tai ylipäätään mistään, mikä tekee tuhoaan tässä
maailmassa? Tästä syystä Johannes tahtoi sinun
tietävän sen, mitä sinulla on. Hän sanoi, “Tämän minä
olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan
nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen
elämä...” (1. Johannes 5:13).
Kun sinä ymmärrät sen, kuka sinä olet Kristuksessa,
sinä tulet ymmärtämään sen, että on täysin mahdotonta,
että sinä olisit sairaana. Kun sinä tunnistat ja tulet
tietoiseksi elämästäsi Kristuksessa, et pelkää enää
yhtään mitään tässä maailmassa, koska sinä olet
tuhoutumaton. Kuinka suurenmoisen elämän Hän
onkaan antanut meille! Halleluja!

TUNNUSTUS

Minulla on ihmeellinen, tuhoutumaton ja
katoamaton Jumalan ihme-elämä itsessäni. Minä
olen osanottajana Jumalan kaltaisuuteen! Jumaluus
tekee työtään minussa ja tämä jumalallinen
elämä virtaa joka puolella olemustani ja karkottaa
kaikenlaiset sairaudet, taudit, heikkoudet, kuoleman,
köyhyyden ja kaiken sen, mikä ei ole linjassa
Kristuksen Evankeliumin siunausten kanssa. Minä
olen voittamaton, tuhoutumaton ja horjumaton.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:11-13; 1. Korinttolaiskirje 15:47-49 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 3:26-4:1-20 & Jesaja 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 4:9-16 & Jeremia 37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN VERELLÄÄN OSTETTU
Sillä te olette kalliilla hinnalla
ostetut: kirkastakaa siis Jumala
ruumiissanne, ja hengessänne, jotka
ovat Jumalan
(1. Korinttolaiskirje 6:20 KJV).

R

aamattu kertoo 1. Korinttolaiskirjeessä
11:25, että Jeesus otti, “maljan aterian
jälkeen ja sanoi: “Tämä malja on uusi liitto minun
veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun
muistokseni.” Hänen verensä edustaa elämää. Hän
antoi elämänsä meille, jotta me voisimme elää. Tästä
voimme nähdä sen, miten tärkeä sinä olet Jumalalle.
Raamattu sanoo, että meitä ei ole ostettu hopealla tai
kullalla tai kallisarvoisilla jalokivillä, vaan Jeesuksen
Kristuksen, Jumalan Pojan, kallisarvoisella verellä (1.
Pietari 1:18-19).
“Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän
tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään
rikastuisitte” (2. Korinttolaiskirje 8:9). Kaikkein tärkein
asia, josta sinun tulisi olla tietoinen elämässäsi on se,
että sinun todellinen arvosi perustuu Hänen vereensä,
joka edustaa Hänen elämäänsä. Ja tämän veren
ansiosta sinua suojellaan. Sinä olet Jumalan omaisuutta;
joten sinua ei ole jätetty vihollistesi alaisuuteen tai
synnin hallintavallan alle.
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Hänen verensä puhuu sinussa olevan
vanhurskauden puolesta. Sinä olet puhdistettu
ja suojeltu Hänen verensä kautta. Raamattu
sanoo, “hän meni, ei kauristen ja vasikkain veren
kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan
kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen
lunastuksen” (Heprealaiskirje 9:12). Kiitos Jumalalle
Jeesuksen Kristuksen kallisarvoisesta verestä! Halleluja!

TUNNUSTUS

Jeesuksen veri antaa minulle anteeksiannon,
vanhurskauden, lunastuksen, puhdistuksen,
sisäänpääsyn Jumalan yhteyteen, ja kaikki Uuden
Testamentin siunaukset. Olen syntynyt Hänen
Sanastaan, olen uusi luomus. Olen ylempänä
Saatanaa ja tämän maailman hajoavia järjestelmiä
ja alkeisvoimia. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Pietari 1:18-19; Heprealaiskirje 10:14-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 4:21-5:1-15 & Jesaja 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 5:1-10 & Jeremia 38
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINUN NIMESI ELÄMÄN KIRJASSA
Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän
profetian kirjan sanoista, Jumala tulee
ottamaan pois sen osan, mikä hänellä on
elämän kirjaan
(Ilmestyskirja 22:29 KJV).

M

onet ajattelevat, että silloin, kun joku antaa
sydämensä Kristukselle, hänen nimensä
kirjoitettaisiin siinä hetkessä Elämän Kirjaan. Mutta
Raamattu ei opeta näin. Kysymys ei ole siitä, että sinun
nimesi kirjoitettaisiin Elämän Kirjaan, vaan ongelma
tulee siinä kohtaa, jos jonkun nimi pyyhitään sieltä pois.
2. Mooseksen kirjassa 32:32 Mooses sanoi
Jumalalle, “...pyyhi minut pois kirjastasi, johon
kirjoitat.” Mooses siis tiesi tästä Elämän Kirjasta. Tämä
kirja ei ole kirja, johon sinun nimesi kirjoitettaisiin
silloin, kun sinä uudestisynnyt, koska Mooses ei ollut
“uudestisyntynyt”. Joten mikä tämä Elämän Kirja sitten
on? Se on kirja, johon Jumala rekisteröi jokaisen, joka
syntyy tähän maailmaan.
Lue vielä avausjakeemme uudelleen; se on
varoitus jokaiselle. Jumalan alkuperäinen suunnitelma
oli se, että me kaikki olisimme Hänen kanssaan.
Raamattu sanoo, että Hän “ei tahdo, että kukaan
hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen” (2.
Pietari 3:9). Iankaikkista tulta ei ole koskaan tarkoitettu
ihmisille (Matteus 25:41), vaan paholaiselle ja hänen
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enkeleilleen. Jumala on kuitenkin antanut ihmisille
vapauden valita itse.
Jos jonkun nimeä ei lopulta löydetä Elämän
Kirjasta, he ovat itse syypäitä siihen. Jumalan vastaus
Moosekselle 2. Mooseksen kirjassa 32, jonka juuri
luimme, sanoo, “Joka on tehnyt syntiä minua vastaan,
sen minä pyyhin pois kirjastani” (2. Mooses 32:33).
Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sinun tulee
elää elämääsi Jumalalle.
Vaella joka päivä rakkaudessa ja vanhurskaudessa,
ja näin sinun nimesi tulee pysymään Elämän Kirjassa.
Elä sellaista elämää, joka tuo kunniaa Jeesukselle
Kristukselle. 2. Korinttolaiskirje 5:15 sanoo, “ja hän
on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät,
eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän
edestään on kuollut ja ylösnoussut.”

RUKOUS
Uskollinen ja vanhurskas Isä, minä kiitän sinua
tästä etuoikeudesta, että saan olla sinun pelastavan
voiman todistajana. Rukoilen, että kaikkialla ympäri
maailmaa sielut vastaanottavat sinun Sanasi ja
kääntyvät! Julistan myös sitä, että minun kaikki tekoni
Kuningaskunnassa ja vaellukseni sinun kanssasi
tulee puhdistetuksi sinun Henkesi kautta, sinun
kunniaksesi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 50:7 TLB; Markus 10:29-30; Ilmestyskirja 3:5

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 5:16-26 & Jesaja 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 5:11-18 & Jeremia 39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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22
OLE JATKUVASTI VALPPAANA JA
HERKKÄNÄ HENGESSÄ
tiistai

Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän
vastustajanne, perkele, käy ympäri
niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen
hän saisi niellä (1. Pietarin kirje 5:8).

E

räänä päivänä, kun Jeesus oli opettamassa
synagogassa, Hän huomasi siellä naisen,
joka oli kyyristynyt kumaraan eikä voinut oikaista
itseään. Hän oli ollut tässä tilassa jo 18 vuoden ajan.
Jeesus sanoi hänelle, “Nainen, sinä olet päässyt
heikkoudestasi, ja pani kätensä hänen päälleen. Ja
heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa”
(Luukas 13:12-13).
Vaikka paikalla olleet uskonnolliset johtajat
närkästyivätkin siihen, että Jeesus paransi tämän naisen
sapattina, Mestarin vastaus paljastaa meille jotain
todella huomionarvoista. Hän sanoi, “Ja tätä naista,
joka on Aabrahamin tytär ja jota Saatana on pitänyt
sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei
olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?”
(Luukas 13:16).
Mestari sanoi selkeästi, että Saatana oli pitänyt tätä
naista tällaisessa tilassa “heikkouden hengen” kautta.
Ja heti, kun Hän vain käsitteli tämän hengen, nainen
oikaisi itsensä; hänet tehtiin täysin eheäksi Jumalan
voiman kautta.
Jeesus ymmärsi hengellistä maailmaa. Hän tiesi
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sen, että elämä on hengellistä, ja että demonihenget
ovat todellisia ja että ne ovat usein vastuussa monista
heikkouksista, joista ihmiset kärsivät. Raamatun
kirjoitusten kautta ja sen näkökyvyn avulla, jonka Hän
meille antaa Pyhän Hengen kautta, voimme ymmärtää
kuinka tunnistaa Saatana ja hänen tekonsa.
Jos et tunne Raamatun kirjoituksia, saatat joutua
Saatanan juonien uhriksi. Opiskele ja mietiskele Sanaa
useasti; rukoile kielillä joka päivä ja täyty Pyhällä
Hengellä, ja näin hengellinen valppautesi ja herkkyytesi
ovat aina huipussaan. Elämässä on olemassa hengellisiä
ulottuvuuksia. Sinun täytyy tietää, mikä on Jumalan
johdatusta ja mikä taas on paholaisen yllytystä.
Raamattu sanoo, “sillä hänen juonensa eivät ole
meille tuntemattomat” (2. Korinttolaiskirje 2:11).

TUNNUSTUS
Sillä auktoriteetilla, joka minulle on annettu
Kristuksessa, pidän Saatanan ja hänen joukkonsa
siellä, missä niiden kuuluukin olla; minun jalkojeni alla!
Elän Jumalan kirkkaudessa ja vaellan jumalallisessa
terveydessä, rauhassa, turvassa, yltäkylläisyydessä ja
ilossa. Minä vaellan tänään Evankeliumin siunausten
täyteydessä. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Jaakob 4:7; 1. Pietari 5:8-9; 1. Johannes 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 6:1-18 & Jesaja 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 5:19-25 & Jeremia 40
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUKSESSA ELÄMINEN
Joten kun nyt olette vastaanottaneet
Kristuksen Jeesuksen Herrana,
jatkakaa elämäänne Hänessä eläen
(Kolossalaiskirje 2:6 NIV).

E

nnen kuin tarkastelemme tätä Paavalin
hämmästyttävää lausuntoa ylempänä olevassa
jakeessa, luetaan ensin se, mitä hän sanoi 20. jakeessa:
“Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois
maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte
maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä”
(Kolossalaiskirje 2:20). Huomaa, miten ihmeellisesti
hän kommunikoi tässä meille; hän sanoo, että kristitty
ei elä tässä maailmassa; luonnollisen ihmisen tavoin.
Missä kristitty sitten elää? Hän elää Kristuksessa!
Kristus on uudestisyntyneen ihmisen koti ja uusi
ympäristö. Huomaa, mitä 2. Korinttolaiskirjeessä 5:17
sanotaan, “Siis, jos joku on Kristuksessa…”; Kristus
on paikka. Tämän maailman alkeisvoimien ei tulisi
vaikuttaa, hallita tai saada minkäänlaista vahinkoa
aikaan sinulle, koska sinä elät nyt toisenlaisessa
ympäristössä. Tässä ympäristössä kaikki on täydellistä;
ei enää epäonnistumista, heikkoutta, tappiota,
sairauksia, tauteja, köyhyyttä eikä mitään, mikä on
lähtöisin pimeydestä. Meidän elämissämme on
ainoastaan Jumalan kirkkautta ja vanhurskautta.
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Nyt voit paremmin ymmärtää sen, mitä
luimme avausjakeestamme; “Joten kun nyt olette
vastaanottaneet Kristuksen Jeesuksen Herrana,
jatkakaa elämäänne Hänessä eläen.” Kristuksessa
eläminen tarkoittaa taivaan Kuningaskunnassa elämistä
nyt jo täällä maan päällä, täydellisessä hallintavallassa
yli kaikenlaisten olosuhteiden; suojeltuna, ravittuna
ja varjeltuna Hänen jumalallisen voimansa kautta.
Halleluja!

RUKOUS

Kristus on kotini, Kristus on elämäni, Kristus on
aivan kaikkeni. Hänessä minä elän, liikun ja olen.
Hänen kirkkautensa on ainoa asia, jonka näen, se
on ainoa asia, mitä minulla on ja mitä minä koen
elämässäni. En ole olosuhteiden uhri, vaan hallitsen
tässä elämässä ja tuon esiin Kristuksen kirkkautta ja
vanhurskautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Filippiläiskirje 3:20-21 AMPC; Roomalaiskirje 8:1;
2. Korinttolaiskirje 5:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 1:1-14 & Jesaja 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 6:1-16 & Jeremia 41
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINUN AIKASI LOISTAA
Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä
vuorella oleva kaupunki olla kätkössä
(Matteuksen evankeliumi 5:14).

T

ämä nykyinen maailma on maailma, joka
elää hengellisessä pimeydessä. Asiat ovat
olleet samoin jo Jeesuksen aikoina. Muistelepa
sitä, kun Jeesus pidätettiin, Hän sanoi, “...tämä on
teidän hetkenne, aika, jolloin pimeyden voimat
hallitsevat” (Luukas 22:53 NLT). Jeesuksen taivaaseen
nousemisen jälkeenkin maailma on yhä edelleen
jatkanut pimeydessä elämistä. Mutta sinä olet ratkaisu
tähän pimeyteen. Luimme juuri avausjakeestamme
Jeesuksen sanat, jotka kertovat sen, että sinä olet tämän
maailman valo.
Sinun tulee loistaa Pyhän Hengen voiman kautta
aina vaan kirkkaampana näinä viimeisinä päivinä.
Meidän maailmaamme ei ole tehty paholaista varten,
vaan Herraa varten. Hän on asettanut meidät tänne,
jotta me hallitsisimme tätä maailmaa Hänen valolla ja
vanhurskaudella Hengen ulottuvuudesta käsin. Kun
sinä vaellat uskossa, laitat uskosi toimimaan Sanassa
ja kutsut esiin jumalallisia oikeuksiasi ja perintöäsi
Kristuksessa, silloin sinä laitat valosi loistamaan.
Sillä pimeydellä, joka tässä maailmassa vaikuttaa, ei
ole väliä — raivoavilla sairauksilla, taudeilla, köyhyydellä
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tai epävarmuudella, ei ole mitään väliä — koska sinut
on varustettu hallitsemaan Kristuksessa Sanan kautta.
Toisten tulisi pystyä katsomaan sinuun ja ymmärtää
se, kuka todellinen kristitty on. Heidän tulee nähdä
Kristuksen kirkkaus ja erinomaisuus sinussa.
Jesaja 60:1-2 sanoo, “Nouse, ole kirkas, sillä
sinun valosi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun
ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys
kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun
ylläsi näkyy hänen kunniansa.” Nyt on sinun aikasi
loistaa valona tässä pimeässä maailmassa, kun vaellat
vanhurskaudessa, menestyksessä, terveydessä sekä
vakaassa ja terveessä mielessä niin kuin Jumalan Sana
on nämä asiat meille meille luvannut.

RUKOUS

Minä olen tämän maailman valo, olen kuin
kaupunki ylhäällä vuorella ja valaisen oman
maailmani. Kristuksen kirkkaus ja vanhurskaus
tulevat esiin minussa ja minun kauttani. Minä vaellan
menestyksessä ja siunauksissa, sekä mielen ja kehon
kokonaisvaltaisessa terveydessä ja vakaudessa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Jesaja 60:1-3; Johannes 9:5; Filippiläiskirje 2:15;
1. Tessalonikalaiskirje 5:5

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 1:15-2:1-10 & Jesaja 13-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Timoteus 6:17-21 & Jeremia 42
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALAN AJOITUSTEN YMMÄRTÄMINEN
Ja hän sanoi minulle: Älä pelkää, Daniel,
sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona
sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja
nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun
sanasi tulleet kuulluiksi
(Danielin kirja 10:12).

M

e elämme tällä hetkellä todella erityistä
aikakautta Jumalan Kuningaskunnassa.
Sanan tuntemuksen kautta Pyhä Henki ohjaa
meitä vaeltamaan yhdenmukaisessa linjassa Hänen
suunnitelmien ja ajoitusten kanssa.
Esimerkiksi Danielin kirjassa 9 Raamattu kertoo
meille siitä, että vaikka Daniel olikin maanpaossa
israelilaisten kanssa, hän ymmärsi Jumalan ajoituksia
opiskellessaan profeetta Jeremian kirjoituksia. Hänelle
selvisi kirjoituksista se, että heidän oli määrä olla
vankeudessa 70 vuotta ja nyt tämä vankeuden aika
oli jo melkein tullut päätökseensä. Kun tilanne ei
kuitenkaan näyttänyt muuttuvan, Daniel päätti alkaa
etsimään Herran kasvoja paaston ja rukouksen kautta,
jotta voisi saada Jumalan suunnitelman toteutumaan.
Daniel alkoi rukoilemaan ja paastomaan, jotta tämä
Jumalan suunnitelma kävisi toteen.
Jeesuksen palvelutyön viimeisinä päivinä Israelissa
Hän itki Jerusalemin vuoksi, koska he eivät tunteneet
heidän “etsikkoaikaansa”. Tämä Herra, jota he olivat
odottaneet, oli nyt tullut heidän luokseen, mutta he
eivät tienneet sitä. Tämä on surullista. Monet ovat
tänäkin päivänä edelleen tällaisia.
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Tee siitä yksi elämäsi tärkeimmistä asioista,
että olet linjassa Jumalan tahdon ja suunnitelmien
kanssa omaa elämääsi koskien. Opiskele innokkaasti
Raamatun kirjoituksia ja ota aikaa rukoukseen. Jumala
on lähettänyt meidät tuomaan Hänen tahtoaan tänne
maan päälle käyttämällä Jeesuksen Nimeä ja Pyhän
Hengen voimaa.
Mutta jos sinä et tunne Jumalan tahtoa ja ajoituksia,
silloin täällä maan päällä tapahtuu sellaisia asioita, jotka
eivät ole sinun eivätkä Jumalan mielen mukaisia. Tästä
syystä sinun täytyy rukoilla Hengessä kansakuntien,
Jumalan Seurakunnan ja eri puolilla maailmaa olevien
Evankeliumin palvelutyöntekijöiden puolesta. Rukoile
niin kuin koko Kuningaskunta olisi pelkästään sinun
rukouksiesi varassa, koska se on. Hallelujah!

RUKOUS

Kallisarvoinen Isä, minä kiitän sinua tästä aikakaudesta,
jolloin sinun ihmeesi, tekosi ja siunauksesi tulevat
esiin yhä suuremmissa määrin kuin koskaan aiemmin,
kiitän tästä aikakaudesta, joka tulee kulminoitumaan
Seurakunnan ylöstempaukseen. Rukoilen kaikkien
pyhien puolesta ympäri maailmaa, jotka kohtaavat
ankaraa vainoa ja epäoikeudenmukaisuutta, että
he tulevat vahvistetuiksi ja että he seisovat vakaana
Jumalan tahdossa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Daniel 9:2-4; 1. Pietari 5:8-9; 1. Aikakirja 12:32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 2:11-22 & Jesaja 15-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Timoteus 1:1-18 & Jeremia 43
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE TIETOINEN JUMALALLISESTA
OLEMUKSESTASI

26

Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette
voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on,
on suurempi kuin se, joka on maailmassa
(1. kirje Johannekselle 4:4).

M

onet eivät ymmärrä Hengen kommunikaatiota
tässä ylempänä olevassa jakeessa, jossa
sanotaan, “te olette Jumalasta….” Tämä tarkoittaa
sitä, että sinä polveudut Jumalasta; sinä olet syntynyt
Hänestä. Tämä tekee kristitystä jumalallisen olennon,
joka ei ole enää vain tavallinen ihminen. Halleluja!
Tämä on sitä, mitä monet eivät ole ymmärtäneet; he
eivät ole tietoisia siitä, keitä he todella ovat Kristuksessa.
Apostoli Johannes puhui tästä 1. Johanneksen kirjeessä
5:13, “Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka
uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että
teillä on iankaikkinen elämä....” Jumala haluaa, että
sinä elät tässä tietoisuudessa; tietoisena siitä, että
Hänen elämänsä on sinussa. Sinä olet jumalallisen
elämän kantaja; olet Jumalaa kantava astia.
Raamattu sanoo Herraan Jeesukseen viitaten,
“...Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys
ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä…“
(Kolossalaiskirje 2:9-10). Huomaa tämä ilmaisu, “ja te
olette täytetyt hänessä….” Tämä tarkoittaa sitä, että
kaikki jumalallisuus on sinun sisimmässäsi aivan samoin
kuin se on myös Jeesuksessa. Ei ihmekään, että Pietari
kutsuu meitä, “Osanottajiksi Jumalan kaltaisuuteen”;
osanottajiksi jumalallisesta luonnosta (2. Pietari 1:4).
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Sinä olet aivan täynnä ja pullollaan Jumalaa. Tätä
“hänessä täytettynä oleminen” tarkoittaa; sinussa ei
siis tarvitse olla enää mitään muuta, mikä tekisi sinusta
jumalallisen. Tässä on syy siihen, miksi sairaudet, taudit
tai heikkoudet eivät voi olla enää osana sinun elämääsi.
Jos sinä vain mietiskelisit tätä sinussa olevaa Jumalaelämää, sinä et tulisi olemaan enää yhtäkään päivää
sairaana elämästäsi.
Sinä et ole syntynyt verestä, et lihan tahdosta, et
miehen tahdosta, vaan sinä olet syntynyt Jumalasta
(Johannes 1:13). Se sama elämä, minkä vuoksi Jumalan
on mahdotonta sairastua, joutua tappiolle tai että
Hänelle vain yhtäkkiä “tapahtuisi” jotain, on juuri se
sama elämä, joka sinulla on. Jos sinä olet tietoisena
tästä todellisuudesta, tulet kulkemaan iankaikkisessa
voitossa ja hallintavallassa jokaisena elämäsi päivänä.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Siunattu olkoon Jumala! Minä olen tietoinen
jumalallisesta olemuksestani ja vaellan tämän
tietoisuuden valossa. Vaellan hallintavallassa yli
kaikkien sairauksien, tautien, kuoleman ja tämän
maailman alkeisvoimien. Kristus on minussa ja
Hän on suurempi kuin mikään muu. Minä juhlin ja
riemuitsen ykseydestäni Herran kanssa nyt ja aina,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. Pietari 1:4; Johannes 5:26; 1. Johannes 5:11-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 3:1-21 & Jesaja 19-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Timoteus 2:1-10 & Jeremia 44
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LUOTA NIIN KUIN LAPSI

27

Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi
äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi
(Sananlaskut 3:5).
uottavaisena oleminen ei ole sama asia kuin
L
sinisilmäisenä oleminen. Näiden kahden välinen
ero on hyvin tärkeää tunnistaa, koska on olemassa

sinisilmäisiä ihmisiä, jotka luulevat olevansa luottavaisia.
Sinisilmäisenä oleminen tarkoittaa sitä, että sinä olet
helposti petettävissä. Mutta lapsia ei ole kuitenkaan
helppo pettää, koska he ovat yleensä luottavaisia. He
luottavat sinun luonteenlaatuun.
Aikuiset voivat kuitenkin olla sinisilmäisiä. Aikuiset
yrittävät ensin järkeillä sitä, mitä heille kerrotaan, ennen
kuin he päättävät luottaa, mutta he eivät välttämättä
kiinnitä lainkaan huomiota tämän kyseisen henkilön
luonteenlaatuun, johon he luottavat.
Jos esimerkiksi pitelisit lapsesta kiinni, joka olisi
putoamassa parvekkeelta alas ja pyytäisit sitten
jotakuta toista henkilöä, johon lapsi luottaa menemään
alas ja ottamaan lapsen kiinni, lapsi olisi varmasti valmis
päästämään irti, koska hän luottaa tähän henkilöön,
joka on alhaalla ottamassa hänet kiinni. Tämä lapsi ei
välttämättä tiedä, onko tällä alhaalla olevalla henkilöllä
voimaa tai kykyä ottaa häntä kiinni, mutta lapsi luottaa
siihen, että tämä henkilö ei antaisi hänen tipahtaa
maahan. Tämä on sellaista lapsenkaltaista uskoa, jota
sinulla tulee olla Jumalaa kohtaan.
Herra Jeesus kehotti meitä Matteuksen
evankeliumissa 18:3 (AMPC) olemaan niin kuin
pienet lapset ovat, “...[luottavaisia, nöyriä, rakastavia,
anteeksiantavia]....” Hän haluaa sinun luottavan
Jumalan luonteenlaatuun. Hänen luonteensa on meille
selkeästi näytettynä Jumalan Sanassa; Hän ei koskaan
petä. Voit rohkeasti laittaa oman luottamuksesi
Häneen; siihen, että Hän tulee täyttämään oman
tarkoituksensa sinun elämässäsi.
On olemassa monia, jotka yrittävät “auttaa
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Jumalaa” tekemään sitä, mitä Hän on aikeissa tehdä.
Ehkäpä Jumala on näyttänyt sinulle näyn tai paljastanut
sinulle jotain asioita, jotka liittyvät sinun tarkoitukseesi,
ja nyt sinä olet todella innoissasi, etkä malttaisi edes
odottaa näkeväsi tämän kaiken jo tapahtuvan, joka on
tietenkin hyvä asia! Mutta jos sinä et luota Jumalaan ja
jos et ole antautuneena Pyhälle Hengelle, sinä saatat
yrittää leikkiä “Jumalaa”. Sinä saatat pelata Hänen
rooliaan yrittämällä auttaa Häntä omassa viisaudessasi.
Mutta tällaisen toiminnan lopputulos ei tule olemaan
todellakaan miellyttävää.
Kaikista parasta on vain luottaa siihen, että Hän
tietää ja että Hänellä on suunnitelma sinun elämäsi
varalle. Ota oppia Aabrahamista, joka luotti ja seurasi
Herraa, vaikka hän ei tiennyt, minne Jumala oli
häntä viemässä. Raamattu sanoo, “Uskon kautta oli
Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään
siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän
lähti tietämättä, minne oli saapuva” (Heprealaiskirje
11:8).

RUKOUS
Rakas Isä, elän elämääni luottaen sinuun koko
sydämestäni kaikissa asioissa. Minä turvaan sinun
Sanaasi ja toimin sinun ohjeidesi mukaisesti. Minä
annan kaikki suunnitelmani sekä tulevaisuuden
haaveeni ja toiveeni sinulle, ja olen täysin vakuuttunut
siitä, että sinä olet paljon kiinnostuneempi
menestyksestäni kuin mitä minä itse voisin koskaan
olla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 3:5-6; Psalmi 18:30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:1-16 & Jesaja 23-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Timoteus 2:11-26 & Jeremia 45
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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28

KIELTÄYDY KAIKENLAISESTA “LIASTA”,
JOKA VOI TUKKIA “LÄHTEESI”
…Joka uskoo minuun, hänen
sisimmästään on, niinkuin Raamattu
sanoo, juokseva elävän veden virrat
(Johanneksen evankeliumi 7:38).

J

esaja 12:3 sanoo, “Te saatte ilolla ammentaa
vettä pelastuksen lähteistä.” Nämä pelastuksen
lähteet viittaavat kaikkiin Kristuksen siunauksiin,
jotka ovat syvällä hengessäsi. Raamattu sanoo, että
hengestäsi käsin lähtevät kaikki elämäsi asiat. Sinä
kannat sisimmässäsi siunausten lähteitä.
Paholainen yrittää tietenkin aina tukkia “nämä
lähteet”. Ajattelepa tätä asiaa siinä valossa, mitä
Raamatun päivinä tapahtui: aina, kun kaupunkiin
hyökättiin, hyökkääjät tukkivat kyseisen kaupungin
lähteet vaikeuttaakseen kaupungissa asuvien elämää.
Nämä lähteet toimivat ihmisten veden lähteenä —
elämän lähteenä, toisin sanoen.
Iisak kärsi samanlaisista ongelmista filistealaisten
kanssa. Raamattu kertoo Iisakin tilanteesta näin, “Ja
filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen
isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä
Aabrahamin päivinä, ja täyttivät ne mullalla...Ja
Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka
hänen isänsä Aabrahamin päivinä olivat kaivetut,
mutta jotka filistealaiset olivat Aabrahamin kuoltua
tukkineet…” (1. Mooses 26:15,18).
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Samalla tavalla kuin filistealaiset täyttivät nämä
veden lähteet, jotka kuuluivat Iisakille (vaikeuttaakseen
hänen elämäänsä), aivan samalla tavalla Saatana yrittää
nyt tukkia sinun hengessäsi olevat elävän veden lähteet,
yrittäessään varmistaa sen, että Kristuksen ilo ei tulisi
ilmaistuksi elämässäsi. Ja hän yrittää myös estää sinua
jakamasta tätä iloa eteenpäin toisille ihmisille.
Hän käyttää katkeruutta, kateutta, vihaa,
mielipahaa, anteeksiantamattomuutta, pelkoa ja
tuomitsevaa asennetta työkaluina sinun “lähteesi”
tukkimiseen. Älä anna Saatanan kaataa tällaista “likaa”
elämääsi. Hän tietää, että sinä et voi olla onnellinen,
nauttia elämästä tai siunata omaa maailmaasi
tehokkaasti, jos olet vihainen, ärtynyt tai katkera.
Valitse mielummin antaa Jumalan ilon ja rakkauden
säteillä joka päivä sisimmästäsi käsin toisille ja näin
paholaisella ei ole mitään jalansijaa elämässäsi.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua rakkaudestasi, joka
on vuodatettu sydämeeni Pyhän Hengen kautta,
ja siitä, että Kristus asuu kaikessa täyteydessään
minun sydämessäni. Minä liitelen elämäni läpi
täynnä kirkkautta ja liikun eteenpäin jättimäisin
harppauksin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 4:31-32; Jaakob 3:15-17; Heprealaiskirje 12:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:17-5:1-2 & Jesaja 25-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Timoteus 3:1-17 & Jeremia 46
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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tiistai

VARMA TAPA KEHITTÄÄ OMAA
HENKEÄSI

29

Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta
ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Sillä
ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä
vain vähään; mutta jumalisuudesta on
hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän
lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen
(1. kirje Timoteukselle 4:7-8).

K

un harjoitat itseäsi jumalisuuteen, se tarkoittaa,
että harjoitat omaa ihmishenkeäsi, joka sinä
siis todellisuudessa olet. Kielillä rukoileminen on yksi
varma tapa oman henkesi kehittämiseen; se pitää
henkesi hehkuvana ja tulessa Jumalalle. Juudaksen kirje
1:20 sanoo, “Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne
pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä
Hengessä.” 1. Korinttolaiskirje 14:4 sanoo, “Kielillä
puhuva rakentaa itseään….”
Kristityt, jotka puhuvat säännöllisesti kielillä
ovat paljon herkempiä Hengen asioiden puoleen.
He ovat herkempiä ja reagoivat helpommin Pyhän
Hengen johdatukseen ja ohjaukseen. Kun sinä
rukoilet usein kielillä, henkesi kehittyy ja olet valmiina
huipputehokkaaseen evankeliointiin; tällaisissa
kristityissä ei havaita laiskuutta.
Kehitä itsellesi sellainen tapa, että aloitat päiväsi
kielillä rukoillen. Ja ota myös päivän mittaan aikaa
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säännöllisin väliajoin kielillä rukoilemiseen. Ja miten
ihanaa se onkaan, että voit myös rukoilla kielillä
hiljaisesti samalla, kun olet töissä tai hoitamassa
liiketoimintaasi. Kielillä rukoileminen on nopein tapa
aktivoida ja energisoida omaa henkeäsi.
Jotkut ihmiset ovat enemmän huolissaan siitä,
että heidän kehonsa pysyisi hyvässä kunnossa kuin,
että he keskittyisivät oman henkensä harjoittamiseen.
Kun treenaat itseäsi rukoilemaan useammin kielillä,
kaikkien niiden monien hyötyjen lisäksi, joita se tuo
elämääsi, sinun henkesi alkaa myös vastaanottamaan
ja ymmärtämään paremmin Jumalan Sanaa, ja tämä
parantaa jumalallisen elämäsi laatua.

RUKOUS
Rakas Isä, minä rakastan sinun Sanaasi! Kiitos, että
olet näyttänyt minulle sen, että kielillä rukoilemalla
voin kehittää ja energisoida omaa henkeäni. Minun
henkeni on nyt valmiina vastaanottamaan ohjaustasi,
jonka seurauksena menen valtavasti eteenpäin
kirkkaudesta kirkkauteen, omassa elämässäni sekä
myös palvelustyössäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 4:7-8 AMPC; 1. Korinttolaiskirje 14:4 AMPC;
Heprealaiskirje5:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 5:3-21 & Jesaja 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Timoteus 4:1-10 & Jeremia 47
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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USKO HÄNEN SANAAN
Mene. Niinkuin sinä uskot, niin sinulle
tapahtukoon. Ja palvelija parani sillä
hetkellä (Matteuksen evankeliumi 8:13).
räässä tilanteessa, Herran Jeesuksen
E
ylösnousemuksen jälkeen, Hän ilmestyi omille
opetuslapsilleen juuri, kun he olivat palaamassa takaisin

tuloksettomalta kalastusreissulta. Opetuslapset olivat
uurastaneet koko yön saamatta yhtään mitään. Jeesus
sanoi heille, “Heittäkää verkko oikealle puolelle
venettä, niin saatte” (Johannes 21:6). Raamattu sanoo,
“...he heittivät verkon eivätkä saaneet vedettyä sitä
enää takaisin, koska he olivat saaneet niin paljon
kalaa” (Johannes 21:6 TEV).
Ajattelepa, jos he olisivat alkaneet väittämään
Jeesukselle vastaan! Heillä oli uskoa Hänen Sanaansa
ja tämä oli todellisuudessa se kalojen lähde —
Jumalan Sana. Raamattu sanoo, “Uskon kautta me
ymmärrämme, että maailmat on rakennettu Jumalan
sanalla” (Heprealaiskirje 11:3). Nämä kalat puhuttiin
tulemaan esiin Mestarin Sanan kautta. Jeesus näytti
meille esimerkin siitä, miten me voimme elää voitokasta
elämää joka päivä, ja kuinka voimme kokea ihmeellisiä
asioita, kun uskomme Sanaan.
Ajattelepa tätä: Eräs sadanpäämiehen palvelija
oli sairaana ja kuolemassa. Sadanpäämies lähetti
juutalaisten vanhimpia pyytämään Jeesusta tulemaan
ja parantamaan hänen palvelijansa. Mestari suostui
tähän, mutta melkein samantien tämä sadanpäämies
lähettikin Jeesukselle viestin sanoen, “Sinun ei tarvitse
tulla minun kattoni alle; sano vain sana, ja minun
palvelijani paranee” (Luukas 7:2-7).
Kun Jeesus kuuli nämä sadanpäämiehen sanat,
Raamattu kertoo, että Hän ihmetteli tämän miehen
uskoa ja sanoi, “Minä sanon teille: en ole Israelissakaan
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löytänyt näin suurta uskoa.” Kun sadanpäämiehen
sanansaattajat palasivat takaisin hänen kotiinsa, he
näkivät, että tämä sairas palvelija oli parantunut
täydellisesti näistä Jeesuksen Sanoista.
Mitä sinä tahdot? Millä elämänalueella sinä
tarvitset muutosta tai ihmettä? Käytä omaa uskoasi
Jumalan Sanaan. Jumalan Sana on vastaus jokaiseen
ongelmaan. Sinun ei tarvitse alkaa itsetuhoiseksi sen
tähden, että olet menettänyt työsi tai liiketoimintasi.
Voit luottaa, että Herralla on sinulle jotain parempaa.
Hän on Jumala, joka tekee kuolleet eläviksi (herättää
elämään). Hän voi antaa sinulle kaiken takaisin ja paljon
enemmänkin; minkä luulit jo menettäneesi.
Toimi Hänen Sanassaan, jopa juuri nyt. Hän sanoi
Johanneksen evankeliumissa 14:14, “Jos te anotte
minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen
teen.” Joten pyydä Häneltä mitä tahansa sinä tahdot
ja ole tietoisena siitä, että Hän pitää kiinni omasta
Sanastaan eikä Hänen Sanansa koskaan petä.

RUKOUS

Rakas Isä, kiitän sinua kallisarvoisesta Sanastasi,
joka vahvistaa hengessäni olevaa uskoa ja jonka
kautta olen aina kaikkia elämän vaikeita tilanteita
ylempänä. Sinun Sanasi on sulautunut uskossa
sydämeeni, ja siksi minun uskoni on elävä ja
aktiivinen ja se voittaa kaikissa olosuhteissa ja saa
myös kaikenlaiset olosuhteet linjautumaan samaan
linjaan sinun täydellisen tahtosi kanssa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 10:17; 2. Korinttolaiskirje 4:13;
Heprealaiskirje 11:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 5:22-6:1-9 & Jesaja 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Timoteus 4:11-22 & Jeremia 48
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:

united kingdom:

south africa:		

+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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