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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 2,250 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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UUSI TAIVAS JA UUSI MAA
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

un uutta mallia aletaan mainostamaan jostain
tuotteesta tai laitteesta, jossa on paremmat
ominaisuudet, usein sen hetkisen mallin arvo romahtaa,
varsinkin jos sen valmistus on tarkoitus lopettaa.
Yleisesti ottaen kaikki, jotka ovat kiinnostuneet
tuotteesta, alkavat valmistautumaan uuden hankintaan,
samaan aikaan, kun vanha menettää arvoaan.
Näin sinun tulisi myös katsoa tätä nykyistä
maailmaa, sillä se tulee palamaan ja tuhoutumaan.
Uutta taivasta ja uutta maata, jotka tulevat ottamaan
paikkansa, on mainostettu meille jo Raamatussa.
Ilmestyskirjassa 21:1 sanotaan, “Ja minä näin uuden
taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja
ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää
ole.” Neljännessä jakeessa sanotaan, “Ja hän on
pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä,
eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä
parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen
on mennyt.” Ja jakeet 18-19 sanovat, “Ja sen muuri
oli rakennettu jaspiksesta, ja kaupunki oli puhdasta
kultaa, puhtaan lasin kaltaista. Ja kaupungin muurin
perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla
kivillä….”
Jakeet 23 ja 25 vievät tämän vielä pidemmälle:
6
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“Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä
kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen
lamppu on Karitsa. Eikä sen portteja suljeta päivällä,
ja yötä ei siellä ole.” Miten ihmeellistä! Mikä upea
paikka, jota odottaa innolla! Sinun keskittymisen
kohteesi ei tulisi olla tässä nykyisessä maailmassa, joka
tulee tuhoutumaan.
Muista Jeesuksen sanat avausjakeessamme:
“Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi
omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon
sielullensa?” Tämä maailma, joka tulee varmuudella
tuhoutumaan ja korvatuksi uudella, ei ole sielusi
menettämisen arvoinen, joten elä elämääsi Herralle.
Tee Kristuksen Evankeliumista intohimosi, jotta se saa
levitä ympäri maailmaa samalla, kun odotamme Hänen
kirkkaudentäyteistä takaisin palaamista.

TUNNUSTUS
Minä olen kuollut tällä maailmalle ja maailma on
kuollut minulle. Siksi asetan kiinnostukseni Herraan
ja Hänen iankaikkiseen Kuningaskuntaan, rakastaen
Häntä koko sydämestäni. Hengen asiat ovat minulle
tärkeämpiä kuin yksikään tämän maailman asia.
Elän päivittäin rakkaudessa Evankeliumia kohtaan,
julistaen ja levittäen sitä kaikkeen maailmaan Pyhän
Hengen voimassa. Aamen!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Timoteus 4:10; Galatalaiskirje 6:14;
Kolossalaiskirje 3:1-2; 2. Pietarin kirje 3:12-14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Johannes 2:15-3:1-10 & Hesekiel 45-46
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 5:1-14 & Jooel 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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YMMÄRRÄ JA PUHU SANAA
Minun kansani tuhoutuu tiedon
puutteeseen… (Hoosea 4:6 KJV).

O

n olemassa kristittyjä, joiden
elämänkokemukset ovat ristiriidassa heidän
uskoon ja Jumalan Sanaan nähden. He saattavat
esimerkiksi uskoa, että kristittyinä heidän ei tulisi
olla Saatanan painostuksen alaisuudessa, mutta siitä
huolimatta he kokevat saatanallista manipulaatiota
ja hyökkäyksiä. He uskovat, että heidän ei pitäisi olla
sairaina tai kokea kipuja kehoissaan, mutta siltikään he
eivät elä terveydessä. Jokin on pielessä.
Tässä on nyt kaksi tärkeää osa-aluetta, joita meidän
tulee käsitellä näissä epäjohdonmukaisuuksissa.
Ensimmäinen on tarkka Sanan tuntemus. Matteuksen
evankeliumissa 13 Jeesus painotti ymmärtämisen
tärkeyttä, kun Hän opetti kylväjävertauksesta (Matteus
13:3-9).
Kylväjävertausta selittäessään, Hän kertoi siitä,
miten tien sivuun tippuneet siemenet edustivat niitä,
jotka kuulevat Jumalan Sanan, mutta eivät ymmärrä
sitä. Tämän ymmärtämättömyyden seurauksena
Saatana tulee heti varastamaan heidän sydämiinsä
kylvetyn Sanan (Matteus 13:19). Täsmällinen Jumalan
Sanan ymmärtäminen on niin tärkeää. Kun ymmärrät
Sanaa, sinä pystyt soveltamaan sitä oikein, jotta se
8
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voisi tuottaa sinulle tuloksia. Sananlaskut 4:7 sanoo,
“...kaikella hankkimisellasi hanki ymmärrystä.”
Toinen seikka on oma kommunikaatiosi, puhumasi
sanat. Mikäli puhumasi sanat ovat ristiriidassa Jumalan
Sanan kanssa, silloin oma elämäsi, joka on ulkoista
ilmenemistä omista sanoistasi, tulee myös olemaan
ristiriidassa. Daavid sanoi, “...minun kieleni on kerkeän
kirjurin kynä” (Psalmi 45:1). Sinun kielesi on kynä, joka
kirjoittaa Jumalan Sanaa sydämeesi. Se, mitä sanot,
on kirjoitettuna sydämeesi, ja sydämen täyteydestä
suu puhuu.
Opiskele ja kuuntele Sanaa kaiken aikaa. Pommita
mieltäsi ja henkeäsi Sanalla, ja puhu myös sen
mukaisesti! Näin elämäsi tulee olemaan Sanan
julkituloa. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minulle on annettu ymmärrys Sanaan ja
Kuningaskunnan salaisuuksiin. Jopa juuri tällä
hetkellä Jumalan Sana tekee tehokasta työtään
minussa ja saa aikaan sitä, mistä se puhuukin. Minä
elän kirkkaudessa ja erinomaisuudessa, tuon julki
Jumalan armoa maailmaani loputtomissa voitoissa,
menestyksessä ja suurissa saavutuksissa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Joosuan kirja 1:8; Markus 11:23; Apostolien teot 20:32;
Efesolaiskirje 1:17-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Johannes 3:11-24 & Hesekiel 47-48
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 6:1-10 & Jooel 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KESKITY HERRAAN JA HÄNEN
KUNINGASKUNTAAN

3

Herraus on oleva suuri ja rauha
loppumaton Daavidin valtaistuimella
ja hänen kuningaskunnallansa;
se perustetaan ja vahvistetaan
tuomiolla ja vanhurskaudella nyt
ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin
kiivaus on sen tekevä
(Jesajankirja 9:7).

D

aavid profetoi kuninkaasta, joka tulisi
hallitsemaan maailman kansakuntia. Hän
sanoi Psalmissa 72:8, “Hallitkoon hän merestä
mereen ja Eufrat-virrasta maan ääriin saakka.”
Avausjakeemme sanoo tätä Kuningasta
koskien, “Herraus on oleva suuri ja rauha
loppumaton….” Herra Jeesus hallitsee Jumalan
Kuningaskuntaa, josta me olemme osallisina. Se
on todellinen Kuningaskunta; toimiva hengellinen
kuningaskunta. On todella tärkeää olla tietoisena
tästä Kuningaskunnasta. Emme voi vain asettaa
mieliämme tähän maailmaan ikään kuin kaikki
päättyisi tänne. On olemassa maailma, joka on
paljon suurenmoisempi kuin tämä tämänhetkinen.
Kolossalaiskirjeessä 3:1-2 sanotaan, “...etsikää
sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen
Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne
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finnish

siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä
on maan päällä.” Miten? Olemalla, “lujat,
järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä,
tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha
Herrassa” (1. Korinttolaiskirje 15:58).
Nämä ovat lopunaikoja. Aseta katseesi
Herraan ja Hänen Kuningaskuntaansa. Tee
Hänestä keskittymisesi kohde. Ole kaiken aikaa
tulessa Herralle. Ole aina valmiina, sopivaan ja
sopimattomaan aikaan, julistamaan Hänen totuutta.

TUNNUSTUS
Minut on siirretty pimeyden hallintavallasta
“Hänen Rakkaan Poikansa Kuningaskuntaan”.
Vaikka olenkin maailmassa, valitsen olla tietoisena
taivaallisesta Kuningaskunnasta. Siksi toimin
hengen ulottuvuudesta käsin, enkä pidä yhtäkään
tämän näkyvän maailman asiaa minulle tärkeänä.
Ja todellakin, Kuningaskuntamme hallitsee, kun
Evankeliumi leviää nopeasti kaikkiin maailman
kansakuntiin. Aamen!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 15:58; Roomalaiskirje 8:5-6;
Kolossalaiskirje 3:1-4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Johannes 4 & Daniel 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 6:11-17 & Jooel 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KYSE ON SANASTA SINUN SUUSSASI
Sillä ilmeistä on, että te olette
Kristuksen kirje, meidän
palvelustyöllämme kirjoitettu, ei
musteella, vaan elävän Jumalan
Hengellä, ei kivitauluihin, vaan
sydämen lihatauluihin
(2. Korinttolaiskirje 3:3).

S

anan kirjoittaminen sydämeesi on todella
tärkeää. Tämä tapahtuu mietiskelyn ja jatkuvan
Sanan tunnustamisen kautta. Mitä enemmän sinä
teet tätä, sitä enemmän Sanassa oleva kirkkaus tulee
julki sinun elämässäsi. Meitä kehotetaan Raamatussa
olemaan täynnä Jumalan Sanan tuntemusta, sillä siitä
täyteydestä meidän sanamme pursuavat ulos.
Sinun sanojesi täytyy olla yhdenmukaisessa linjassa
Jumalan totuuden kanssa, koska muutoin sinulla tulee
olemaan ongelmia. Vihollinen tulee käyttämään omia
sanojasi sitoakseen sinut ansaan. Sananlaskut 6:2
sanoo, “Sinä joudut ansaan oman suusi sanoilla, sinä
tulet saamaan omien sanojesi mukaisesti.”
Monet ovat joutuneet ansaan ja yrittävät nyt
kamppailla tietään ulos ahdingosta jos toisestakin, jotka
he ovat saattaneet luoda omilla sanoillaan. Jeesus sanoi
Markuksen evankeliumissa 11:23, että sinä saat sen,
mitä sanot. Matteuksen evankeliumissa 12:37 Hän
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sanoi, “Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi,
ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.”
Sinun täytyy tehdä päätös, että puhut Jumalan
Sanaa; puhu Kuningaskunnan kieltä. Sinä olet Jumalan
Kuningaskunnassa ja se on Kuningaskunta, jota
johdetaan sanoilla ja jossa me hallitsemme ja voitamme
terveiden, uskontäyteisten sanojen kautta. Muista
Herran kehotus Joosuan kirjan kirjassa 1:8, “Älköön
tämä lain kirja sinun suustasi poistuko….” Kyse on
Sanasta sinun suussasi!

TUNNUSTUS
Hengen avustuksella ja jatkuvan Sanan mietiskelyn
seurauksena, minä puhun terveitä, rakentavia,
armollisia, inspiroivia, motivoivia ja rohkaisevia
sanoja. Sanojeni kautta luon menestystä, voittoja,
jumalallista terveyttä ja vaurautta sisimmästäni
käsin, tuoden näin Jumalan vanhurskautta omaan
maailmaani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 6:45; 1. Pietarin kirje 3:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Johannes 5 & Daniel 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 7:1-10 & Aamos 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TEE VAIKUTUSTA MAAILMAASI
Ja sanokaa Arkippukselle: Ota
vaari virasta, jonka olet saanut
Herrassa, että sen täysin toimitat
(Kolossalaiskirje 4:17).

S

inä olet syntynyt Jumalan kunniaksi. Sinut
on luotu elämään poikkeuksellista elämää,
joka miellyttää Jumalaa, ja elämällä tätä elämää tulet
saamaan aikaan suurta vaikutusta ympäristöösi. Joten
tee siis suurta vaikutusta maailmaasi Evankeliumin
kautta. Se on koko maailman merkittävin ja kaikkein
suurinta vaikutusta aikaansaavin sanoma, joka pelastaa
ja muuttaa ihmisten elämiä kaikkialla. Halleluja!
Roomalaiskirje 8:19 sanoo, “Sillä luomakunnan
harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten
ilmestymistä.” Jeesus sanoi myös Matteuksen
evankeliumissa 5:16, “Niin loistakoon teidän
valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän
hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on
taivaissa.” Sinun todellisena tarkoituksenasi täällä
maan päällä on Jumalan kirkkauden esiin tuominen
ja Hänen Kuningaskuntansa perustaminen omaan
kotiisi, kaduillesi, työpaikallesi, kouluusi ja kaikkeen
ympäristöösi.
Sillä ei ole väliä, kuinka vanha olet. Sinä voit
saada muutosta aikaan omaan maailmaasi. Sinulla
on kaikki se, mitä siihen tarvitaan — Pyhä Henki! Kun
vietät aikaa Hänen kanssaan ja toimit seurakunnassa,
14
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sinulle selviää se, mitä Hän tahtoo sinun tekevän — saat
selville oman erityisen tarkoituksesi Hänessä ja sen,
miten Hän tahtoo sinun tarkalleen ottaen elävän. Hän
on nostamassa esiin sellaisia ihmisiä, joihin Hän voi
luottaa. Hän rakentaa heitä Sanallaan. Ole yksi heistä.
Hän ei ehkä aloita kanssasi heti jostain suuresta,
mutta pysy uskollisena kaikessa siinä, mitä Hän uskoo
käsiisi. Kun olet uskollinen vähässä, Hän lukee sinut
uskolliseksi myös paljossa. Muista, että sinä olet Hänen
lähettiläänä täällä maailmassa, Jumalan määrittämän
tarkoituksen kanssa, valaistaksesi oman maailmasi ja
tehdäksesi vaikutusta toisiin tällä Kristus-elämällä! Tämä
on sinun kutsumuksesi, tämä on tarkoituksesi ja tämä
on elämäsi! Kristus sinussa, kirkkauden toivo.

RUKOUS

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kutsunut
minut tekemään vaikutusta toisiin ja että olet antanut
minulle kaikkein suurimman avun siihen — Pyhän
Hengen — auttamaan minua vaeltamaan sinun
tahdossa ja tarkoituksessa elämääni varten. Olet
luonut minut tekemään niitä hyviä töitä Kristuksessa
Jeesuksessa, jotka sinä olet suunnitellut minua varten
jo ennen koko maailman luomista. Ja nyt Henkesi
kautta, koko elämässäni on kyse sinun tarkoituksen ja
Kuningaskunnan perustamisesta ihmisten sydämiin,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 2:10 AMPC; Apostolien teot 26:16 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Johanneksen & Daniel 5-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 7:11-17 & Aamos 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ TAIVU PAHUUDELLE
Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja
väsyttää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii
muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan
hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi
ja puoleksi ajaksi
(Danielin kirja 7:25 KJV)).

T

ämä sana “väsyttää” avausjakeessamme on
käännetty aramean kielestä. Se tarkoittaa
ahdistelua; jatkuvaa häirintää. Saatanan yhtenä
strategiana näinä lopun aikoina on lietsoa maailmaan
niin paljon pahuutta, että se provosoisi Jumalan ihmisiä
tekemään kompromisseja. Hän yrittää uuvuttaa pyhiä.
Avausjakeemme kertoo, että suuren ahdistuksen
ajassa antikristus tulee väsyttämään pyhiä. Pahuutta
tulee olemaan niin paljon, että monet sopeutuvat
ja tottuvat syntiin. Pahuudesta tulee täysin normaali
elämäntapa monille.
Raamattu kertoo meille vanhurskaasta miehestä
nimeltään Loot, joka oli Aabrahamin veljen poika, joka
eli Sodomassa. Hänen sielunsa kärsi päivästä päivään
ihmisten pahuudesta. “Ja hän poltti poroksi Sodoman
ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön,
asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes
jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan
Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä
asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies
kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän
pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja
16
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kuulla.” (2. Pietari 2:6-8).
Alleviivattu sana “kiusaantui” tarkoittaaa kreikan
kielellä samaa kuin aramean kielen “väsyminen”, josta
luimme aikaisemmin avausjakeestamme. Se tarkoittaa
pahuudella häiritsemistä, jatkuvaa piinaamista aina
siihen pisteeseen, että siihen jo totutaan. Aabrahamin
veljenpoika Loot oli hyvin kiusaantuneena heidän
iljettävästä elämäntyylistä pahuudessa. Tämä on sitä,
mitä Saatana tahtoisi tehdä monien kohdalla näinä
Seurakunnan viimeisinä hetkinä, hän tahtoisi sopeuttaa
heidät pahuuteen.
Mutta sinun tulee sanoa “Ei” ja jatkaa vaellustasi
vanhurskaudessa, Jumalan valossa, riippumatta siitä,
mitä ympärilläsi tapahtuu. Älä koskaan taivu pahuuden
edessä, vaan anna valosi loistaa, sillä sinä olet Hengen
pyhittämä ja sinut on erotettu Jumalalle Hänen
jumalallista käyttöään varten — pyhänä ja tahrattomana.

TUNNUSTUS
Olen maailmassa, mutta en ole tästä maailmasta.
Siksi ajattelen, puhun ja toimin erilailla. Olen tullut
Hengen pyhittämäksi, olen erotettuna Jumalalle
Hänen jumalallisia tarkoituksiaan varten, olen pyhä
ja tahraton. Minä hallitsen yli synnin ja kaiken sen
vaikutuksen - sairauden, heikkouden, köyhyyden,
kuoleman, jne. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 6:17; Matteus 5:14-16;
Galatalaiskirje 5:19-21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
3. Johannes & Daniel 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 8:1-13 & Aamos 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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USKO YLÖSTEMPAUKSEEN
Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä,
viimeisen pasunan soidessa; sillä
pasuna soi, ja kuolleet nousevat
katoamattomina, ja me muutumme
(1. Korinttolaiskirje 15:52).

K

aikki eivät tule kuulemaan pasuunan ääntä.
Sen tulevat kuulemaan ainoastaan ne kristityt,
jotka ovat kuolleet Kristuksessa ja ne, jotka ovat elossa
sillä hetkellä. Kukaan muu ei kuule sitä, koska pasuunan
ääni tullaan kuulemaan ainoastaan uskon kautta. Se
ei ole jotain sellaista, jota sinun täytyisi yrittää kuulla,
koska kristittynä sinä elät jo muutenkin uskon kautta.
Kaikki elämässäsi ja sinun suhteesi Jumalan kanssa
perustuu uskoon, joten sinä tulet kuulemaan sen.
Raamattu sanoo, “Uskon kautta otettiin Eenok
pois, näkemättä kuolemaa; eikä häntä enää ollut...”
(Heprealaiskirje 11:5). Hänet otettiin uskon kautta.
Joten kun uskot Jeesukseen Kristukseen, sinulla ei
ole mitään syytä hätäillä. Voit luottaa siihen, että kun
pasuuna soi, sinä tulet kuulemaan sen.
Kuten luimme avausjakeestamme, trumpetin ääni
tullaan kuulemaan nopeammin kuin ehdit napsauttaa
sormiasi. Silmänräpäyksessä, meidät temmataan
täältä ja yhtäkkiä olemme taivaassa. Jokaisen kristityn
tulisi lähteä ylöstempauksessa. Toisin sanottuna tämä
18
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tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka eivät selviytyneet
“ensimmäiselle lennolle”, eivät eläneet Herralle.
Pidä uskosi elossa ja elä joka päivä Mestaria varten.
Vaella rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Keskity siihen,
että autat toisia olemaan valmiina Ylöstempausta ja
Kuningaskuntaa varten.

TUNNUSTUS
Mikä ilon päivä se tuleekaan olemaan, kun Mestari
ilmestyy! Minä vaellan tänään Hänen Sanansa ja
pelastukseni valossa. Olen täysin keskittyneenä
Hänen Kuningaskuntansa laajentamiseen, ja ennen
kaikkea pyrin tuomaan Hänen Kunigaskuntansa
hallitavaltaa tänne maan päälle ja ihmisten sydämiin.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Hebrealaiskirje 11:5-6; 1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Juudas & Daniel 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 9:1-10 & Aamos 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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tiistai

8

HÄN ASUU SINUSSA NYT
Ja jos minä menen ja valmistan paikan
teille, niin minä tulen uudelleen
ja otan teidät luokseni, jotta siellä,
missä minä olen, olisitte myös te
(Johanneksen evankeliumi 14:3).

M

onet eivät ymmärrä sitä, mistä Jeesus
tässä avausjakeessamme puhuu. Jotkut
ovat spekuloineet sillä, että Hän puhuisi tässä nyt
Hänen toisesta tulemisestaan tai Seurakunnan
ylöstempauksesta, mutta kumpikaan näistä
vaihtoehdoista ei ole nyt sitä, mitä Hän tässä tarkoittaa.
Ymmärtääksesi sen, mitä Hän tässä todella tarkoittaa,
sinun tulee pysyä oikeassa kontekstissa ja ymmärtää
Hänen viesti henkesi kautta, ei tunteidesi kautta. Hän
jatkoi tätä kiinnostavaa keskustelua aina jakeeseen 16
(KJV) asti, jossa Hän sanoi, “Ja minä rukoilen Isää, ja
Hän on antava teille toisen Puolustajan, joka pysyy
kanssanne iankaikkisesti.”
Termi “toinen Puolustaja” on kreikkaa, “Allos
paraklētos”, ja tarkoittaa “toista samankaltaista”.
Jeesus esitteli tuolloin Pyhän Hengen. Hän sanoi, “...
mutta te tunnette hänet, sillä hän on luonanne ja
tulee pysymään teissä” (Johannes 14:17). Kuinka Pyhä
Henki oli heidän kanssaan jo silloin? Eikö Hänen ollut
tarkoitus tulla vasta helluntaina? Tämä kertoo meille
jotain. Hän ei puhunut tässä nyt vain Pyhästä Hengestä,
vaan Hän viittasi tässä myös samalla Itseensä!
Korostaakseen tätä vielä, Hän palasi uudelleen
siihen, mitä Hän sanoi avausjakeessamme, “...minä
22

finnish

tulen uudelleen ja otan teidät luokseni.” Jakeessa 18
Hän jatkoi tästä vielä, “En minä jätä teitä orvoiksi,
vaan tulen luoksenne.” Miten ja milloin Hän oli tulossa
heidän luokseen?
Jakeessa 20 Hän sanoi, “Sinä päivänä te
ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette
minussa ja minä teissä.” Mistä päivästä Hän puhui
nyt tässä? Ilmiselvästi helluntaista, jolloin Pyhä Henki
tuli! Joten, kun Hän sanoi, “vaan tulen luoksenne”,
Hän tarkoitti, että “Minä tulen luoksenne Pyhässä
Hengessä!” Ja niin tapahtui helluntaina, jolloin Hän
täytti tämän ainutlaatuisen lupauksen: “He tulivat
täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä
mitä Henki antoi heille puhuttavaksi” (Apostolien teot
2:4). Hän on sinussa nyt kaikessa Hänen täyteydessään!
Kunnia Jumalalle!

RUKOUS
Ihana ja rakas Pyhä Henki, kiitos sinun pysyvästä
läsnäolosta sisimmässäni. Olet tehnyt minusta
voittajan ja hallitsijan yli kaikkien olosuhteiden. Kiitos
siitä, miten vahvistat uskoani ja rohkaiset minua
täyttämään Jumalan täydellisen tahdon elämässäni
ja elämään koko jumalallisen kutsumukseni todeksi.
Menestykseni tässä elämässä on täysin varmaa, sillä
minä olen sitoutunut seuraamaan sinun ohjaustasi
ja johdatustasi kaiken aikaa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Hebrealaiskirje 13:5 AMPC; Johannes 14:23;
1. Korinttolaiskirje 3:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 1 & Daniel 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 9:11-21 & Aamos 8-9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ KANNA KAUNAA
Tunnustakaa rikkeenne toisianne
kohtaan ja rukoilkaa toistenne puolesta,
että parantuisitte, vanhurskaan palava
rukous saa paljon aikaan
(Jaakobin kirje 5:16).
räs pastori kertoi kerran tarinan kahdesta hänen
E
seurakuntalaisestaan: kahdesta naisesta, jotka
olivat riidelleet jo pidemmän aikaa. Toisella näistä

naisista oli suurentunut kilpirauhanen eikä hän ollut
parantunut kaikista niistä rukouksista huolimatta, joita
tämä palvelutyöntekijä oli hänen puolestaan rukoillut.
Toinen näistä naisista ei taas pystynyt vastaanottamaan
Pyhää Henkeä; hän ei vain kyennyt puhumaan kielillä,
vaikka tämä sama pastori oli rukoillut useita kertoja
hänen puolestaan, jotta tämä nainen vastaanottaisi
Pyhän Hengen.
Eräänä sunnuntaiaamuna, kun tämä pastori istui
kirkon etuosassa Jumalanpalveluksen aikana, toinen
näistä naisista saapui sisään eikä tahtonut löytää
istumapaikkaa. Sitten hän huomasi erään vapaan
paikan, mutta se oli juuri tämän toisen naisen vieressä,
jolloin hän pompahtikin siitä takaisin seisomaan
vaihtaakseen heti oman paikkansa. Tällöin tämä Pastori
nousi omalta paikaltaan seurakunnan etuosassa ja
käveli heidän luokseen sanoen, että “Minä en katso
tätä enää yhtään enempää. Joko te alatte tulla toimeen
keskenänne sisarina Herrassa tai sitten te lähdette
pois!” Tämän seurauksena molemmat näistä naisista
puhkesivat yhtäkkiä kyyneliin ja alkoivat pyydellä
toisiltaan anteeksi. Molemmat heistä olivat valmiita
ottamaan kaiken syyn omille niskoilleen samalla, kun he
itkivät ja halasivat toisiaan. Juuri sillä hetkellä, kaikkien
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läsnäolijoiden nähden, tämä suurentunut kilpirauhanen
parani ja toinen näistä naisista täyttyi Pyhällä Hengellä
ja alkoi puhumaan kielillä.
Nämä naisten kantamat kaunat olivat siis estäneet
jo vuosien ajan näiden siunausten esiintuloa heidän
elämissään, ilman, että he olivat itse edes ymmärtäneet
sitä. Kaikki se, mitä heidän tarvitsi tehdä, oli heidän
omien rikkeidensä tunnustaminen toisilleen. Tämä
on nyt juuri sitä, mitä luimme avausjakeestamme:
“Tunnustakaa rikkeenne toisianne kohtaan…” Se
tarkoittaa siis sitä, että myönnät omat vikasi ja virheesi,
etkä suostu kantamaan kaunaa itsessäsi.
Jopa silloin, kun ajattelet, että jokin rike ei ole
sinun oma syysi, sillä ei ole mitään merkitystä; älä
takerru siihen. Tee se, mitä Sana sanoo. Älä pidä väkisin
omasta kannastasi kiinni. Raamattu sanoo, että antakaa
ennemmin riistää itseltänne (1. Korinttolaiskirje 6:7)
kuin että kantaisitte kaunaa toista Herrassa olevaa
veljeänne tai sisartanne kohtaan.

TUNNUSTUS
Pyhä Henki auttaa minua hallitsemaan omaa
asennettani ja kaikkia tunteitani: minulla on
erinomainen luonto ja riippumatta siitä, missä
milloinkin kuljen, niin luon sinne aina omalla
läsnäolollani rakkauden, ystävällisyyden ja armon
ilmapiirin. Minä katson kaiken aikaa muita
hyväksyvästi, kaikista heidän virheistään huolimatta,
sillä minä olen rakkauden Jumalan lapsi. Olen täynnä
rakkautta ja tuon kaiken aikaa itsestäni esiin Hänen
rakkaudellista luontoa toisia kohtaan. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 12:9-10; Roomalaiskirje 5:5; Jaakob 5:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 2:1-17 & Hoosea 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 10:1-11 & Obadja 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TODELLINEN TAISTELU
Taistele hyvä uskon taistelu, tartu kiinni
iankaikkiseen elämään, johon sinut
on myös kutsuttu ja josta olet antanut
hyvän todistuksen monien todistajien
edessä (1. Timoteus 6:12).
onet ihmiset eivät ymmärrä sitä, mitä
M
taisteleminen tarkoittaa. En tarkoita tällä
nyt mitään fyysistä mittelöä, vaan puhun tässä uskon

taistelusta. Uskon taistelu on konflikti, joka tapahtuu
maallisten hetkellisten olosuhteiden ja hengellisten
todellisuuksien välillä.
Vapautamme siinä uskomme senhetkisten
vastaanhangoittelevien olosuhteiden ylle ja
pakotamme muutokset tapahtumaan itsepintaisten
uskontunnustustemme kautta. Tätä taistelua ei käydä
paholaisen kanssa, vaan sinun omassa sydämessäsi,
jossa sinä voitat kohtaamasi haasteet. Sinun täytyy
voittaa tämä taistelu.
Apostoli Paavali kutsuu tätä hyväksi taisteluksi,
sillä se on kaikkein kunniallisin taistelu ja sinä voitat
sen. Kun Hän sanoo sinulle, että taistele hyvä uskon
taistelu, Hän kehottaa sinua pitämään kiinni Jumalan
Sanasta ja tunnustamaan lakkaamatta uskoasi kaikesta
vastustuksesta huolimatta.
On olemassa vastustaja, joka pyrkii toimimaan
ja vaikuttamaan niin, että asiat eivät tapahtuisi sinulle
otollisella tavalla. Maailma on jo itsessään sinun
uskoasi vastaan, sillä maailma on vihamielinen Jumalan
Valtakuntaa kohtaan. Mutta Jeesus sanoi, “...pysykää
rohkeina: minä olen voittanut maailman” (Johannes
16:33) ja koska Hän on voittanut maailman, sinun
tulee pitää maailma uskollesi alamaisena. Tämä on se
todellinen taistelu.
Sinä et yritä voittaa maailmaa, sillä Hän teki jo
sen. Sinun tulee siis vain vaeltaa uskosi kautta siinä
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voitossa, jonka Kristus varmisti jo sinulle. Hän sanoi,
“Katso, minä annan teille vallan tallata käärmeitä ja
skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa…” (Luukas
10:19). Joten riippumatta siitä, missä sinä olet, sinä olet
voitokas. Tiedä tämä ja pidä siitä kiinni.
Sinä voit tehdä kaiken sen, minkä muut sanovat
olevan mahdotonta. Sillä, minkälaisia haasteita
kohtaat, ei ole mitään merkitystä; koskivatpa ne sitten
terveyttäsi, talouttasi, bisneksiäsi, työtäsi, perhettäsi tai
opiskelujasi, sano vain, “Minä olen voittaja, Jeesuksen
Nimessä! Minun on täysin mahdotonta epäonnistua.
Ajattelen vain ja ainoastaan voittoa ja minä voitan aina,
Jeesuksen Nimessä!”
Vaella kaikella Hengen rohkeudella tässä
Kristuksessa olevassa kirkkaudessa ja voimassa.
Ota kaikki hyöty irti Hänen armostaan ja Hänen
suuruutensa mahdista samalla, kun vapautat uskosi
toimimaan kaikkia kurittomia ja vastustelevia olosuhteita
vastaan ja pakotat ne linjautumaan oikeaan linjaan
periksiantamattomien uskontunnustustesi kautta.

TUNNUSTUS
Minä vaellan Jumalan voimassa ja kirkkaudessa.
Olen aina vahvana Herrassa ja Hänen voimansa
suuruudessa. Minua on siunattu suuresti Hänen
rakkaudella, rohkeudella ja voitolla. Minä taistelen
hyvän uskon taistelun pysyäkseni vahvasti asetettuna
ja juurtuneena Jumalan Sanaan! Jumalan Sana
suussani minä käännän kaikki olosuhteet hyödykseni
tänään sekä hallitsen ja vallitsen niiden yli Pyhän
Hengen voimassa! Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 6:16; 1. Timoteus 1:18; 2. Korinttolaiskirje 10:35

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 2:18-3:1-6 & Hoosea 3-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 11:1-10 & Joona 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄ TOTUUDESSA
Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus
tekee teistä vapaita. (Johanneksen
evankeliumi 8:32).

M

eidät on luotu Jumalan Sanasta ja Hänen
Sanansa on totuus. Se tarkoittaa sitä, että
meidät on luotu totuudesta. Sen takia totuudella
on iankaikkinen vaikutus sinun henkeesi; sillä on
iankaikkista merkitystä menestykseesi, voitokkaaseen
elämääsi sekä vaurauteesi ja terveyteesi, sillä totuus on
sinun elämäsi lähde. Epärehellisyys, vilppi, petokset,
valheet ja valehteleminen puolestaan tuhoavat ihmisen
henkeä.
Valehtelu ei kuulu sinun luontoosi. Jotkut ihmiset
kertovat valheita rangaistuksen pelossa, kun taas
toiset tekevät sitä silkkaa petollisuuttaan. Riippumatta
siitä, mikä sinun tekosyysi valehtelulle on, opettele
puhumaan aina totta. Avausjakeemme sanoo, “Te
opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä
vapaita,” sillä Jumala loi ihmisen elämään vapaana ja
palvelemaan Häntä vapaudesta käsin. Ihmistä ei voida
kahlita, kun totuus elää hänessä hänen todellisena
luontonaan.
Ennen kuin sinä uudestisynnyit, sinulla ei ollut
kykyä elää totuudessa tai siitä käsin, sillä sinä olit
silloin vielä synnin vaikutuksen alaisena. Raamattu
kertoo kuitenkin, että tilanne on nyt toinen; “Sillä ei
synnin pidä teitä vallitseman…” (Roomalaiskirje 6:14).
Sinulla on nyt kyvykkyys päästä eroon taipumuksesta
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valehtelemiseen. Sinun ei tarvitse itkeä tai edes pyytää
Jumalaa poistamaan tätä tapaa sinusta. Riittää, että
sinä päätät vain yksinkertaisesti lopettaa valehtelun.
Raamattu sanoo, “Jos haluat elää iloista ja hyvää
elämää, ole tarkkana kielesi kanssa ja vartioi huulesi
vilppiä puhumasta” (1. Pietari 3:10 TLB).
Sananlaskuissa 6:16-19 sanotaan, “Kuutta asiaa
Herra vihaa, seitsemää hän ei edessään siedä: ylpeitä
silmiä, petollista kieltä, viattoman veren tahraamia
käsiä, sydäntä, joka punoo ilkeitä juonia, jalkoja,
jotka rientävät rikoksen teille, väärää todistajaa ja
vilpin puhujaa ja ihmistä, joka yllyttää veljen veljeä
vastaan.“ Totuus on sinun hengessäsi. Voit elää
totuudessa; ja kun sinä elät siinä, olet voitokas; silloin
sinun henkesi hehkuu. Sillä, minkälaisesta tilanteesta
löydät itsesi, ei ole mitään merkitystä, sillä totuus nostaa
sinut kaikkien tilanteiden yli, sillä totuus on ikuista.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Jumalan Sana ohjaa kaikkia ajatuksiani, tapojani
ja luonnettani sekä rakentaa elämääni aivan
yliluonnollisella tavalla. Minulla on hallintavalta
yli jokaisen synnin. Elän totuudessa, sillä totuus on
minun todellinen luontoni. Sen takia minä voitan
jokaisessa tilanteessa, ja henkeni hehkuu aina vain
kirkkaammin. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 4:25 TLB; Sananlaskut 12:19;
Kolossalaiskirje 3:9 NLT; Sakarja 8:16 GNB

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 3:7-22 & Hoosea 7-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 11:11-19 & Joona 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOILE HÄDÄSSÄ OLEVIEN
JUMALAN IHMISTEN PUOLESTA
lauantai

Lopuksi vielä, veljet: rukoilkaa
puolestamme, että Herran sana leviäisi
nopeasti ja pääsisi muualla samaan
kunniaan kuin teidän keskuudessanne
(2. Tessalonikalaiskirje 3:1).
postolien teoissa 12:1-2 Raamattu kertoo,
A
että “kuningas Herodes otatti muutamia
seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä. Ja

hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen”
(Apostolien teot 12:1). Kun Seurakunta kuuli, että Jaakob
oli pidätetty, heidän on täytynyt ajatella, että “Jaakob,
pidätetty? Mitään ei tule tapahtumaan hänelle, hän on
uskon mies.” Kun Jaakob sitten tapettiin, se sai heidän
huomionsa.
Missä Jumala oli? Kuinka Hän salli tällaista tapahtuvan?
Jotkut ovat ihmetelleet tätä ja yrittäneet laittaa tapahtuneen
Jumalan syyksi. Jumala ei ole kuitenkaan se, joka sallii
tällaista tapahtuvan. Jeesus sanoi, “Ja sinä päivänä te
ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon
teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava
minun nimessäni” (Johannes 16:23).
Matteuksen evankeliumissa 28:18 Hän julisti, “Minulle
on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” Tämän
auktoriteetin perusteella Hän sanoi, “Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…” (Matteus
28:19). Jeesus antoi meille Hänen auktoriteettinsa. Hän
antoi meille Hänen Nimensä. Näin ollen se ei ollut Jeesus,
joka antoi heidän tappaa Jaakobin; asialla olivat itse
asiassa ne kristityt, jotka eivät tehneet tuolloin työtään
niin, että olisivat käyttäneet auktoriteettiaan rukouksessa.
Kun Pietari sitten pidätettiin seuraavaksi, Raamattu
kertoo, että he (seurakuntalaiset) rukoilivat lakkaamatta;
Jumala puuttui tilanteeseen ja Pietari vapautettiin
(Apostolien teot 12:5-7). Joten joka kerta, kun sinä
rukoilet, sinä luot Jumalalle mahdollisuuden tarttua
tilanteisiin sellaisella tavalla, joka ei olisi ollut Hänelle
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muutoin “laillisesti” mahdollista, jos sinä et olisi rukoillut.
Tämän takia meidän tulee rukoilla kaikkien
Evankeliumin palvelutyöntekijöiden sekä sovituksen viran
eteenpäin menemisen puolesta näinä viimeisinä päivinä.
Apostoli Paavali kirjoitti Kolossan kristityille, “Rukoilkaa
samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi
meille oven sanansa julistamiseen ja me saisimme
puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen
vankinakin” (Kolossalaiskirje 4:3). Kun kerran Jumala
sanoi heille jo aikaisemmin, että menkää ja julistakaa
Evankeliumia, niin miksi heidän tuli vielä rukoilla Jumalaa,
jotta Hän aukaisisi heille ovet Evankeliumin julistamiselle?
Tämä kertoo meille nyt jotain tässä maailmassa olevasta
vastustuksesta. Rukoile siis aina kaikkien ympäri maailmaa
olevien Kristuksen seurakuntien puolesta.
Useat raportit todistavat siitä, että kristityt ovat
maailman vainotuin ihmisryhmä. Monet kristityt ovat
tälläkin hetkellä suuressa hädässä, kun heidät on laitettu
kärsimään aivan äärimmäisen epäinhimillistä kohtelua sen
tähden, että he uskovat Jeesukseen Kristukseen. Sinun
rukoustesi kautta he tulevat vahvistetuiksi. Herra tulee
puuttumaan näihin tilanteisiin ja ne tulevat muuttumaan.

RUKOUS
Rakas Isä, minä rukoilen kaikkien Evankeliumin
palvelutyöntekijöiden sekä kaikkien Jumalan omien
puolesta, että he pysyisivät kestävinä uskossa.
Rukoilen kaikkia niitä ihmisiä ja instituutioita
vastaan, jotka harjoittavat kristittyjen vainoamista
sekä estävät Evankeliumin leviämistä; me leikkaamme
kaikki sellaisten voimien vaikutukset pois ja heidän
jokainen tekonsa tulee valumaan tyhjiin. Kaikesta
tästä huolimatta, Evankeliumi leviää yhä laajemmalle
Hengen voimalla ja vauhdilla sekä menestyy joka
puolella maailmaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Tessalonikalaiskirje 3:1-2; Roomalaiskirje 15:30-32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 4 & Hoosea 11-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 12:1-10 & Miika 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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AINA INSPIROITUNEENA JA PALAVANA
Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja
ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile,
sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun
kanssasi, missä ikinä kuljetkin
(Joosuan kirja 1:9).

S

iitä päivästä lähtien, kun vastaanotin Pyhän
Hengen ja aloin puhumaan kielillä, minulta
ei ole puuttunut yhtään inspiraatiota. Avain siihen on
yhdessäolo Pyhän Hengen kanssa. Se on avain siihen,
kuinka olla AINA inspiroitunut ja palavana Herran
töissä. Pyhän Hengen tulisi olla sinun elämässäsi se
eteenpäintyöntävä voima. Ilman Häntä elät kuin jarru
pohjassa; elämäsi on tyhjää, sameaa ja turhaa!
Kristinusko ilman Pyhää Henkeä on lähinnä vain
uskonto. Itse asiassa sielujen voittaminenkin on todella
haastavaa ilman Pyhää Henkeä. Päivittäisen Pyhällä
Hengellä täyttymisen ei tulisi olla sinulle Jumalan
lapsena mikään neuvottelukysymys. Sinun täytyy
tuntea Hänet sekä vaeltaa Hänessä ja Hänen kanssaan.
Hänen tulee olla pysyvä osa sinun elämääsi.
Kolossalaiskirje 3:16 sanoo, “Antakaa Kristuksen
sanan asua runsaana keskuudessanne…” Sinun
ymmärryksesi Jumalan Sanasta tulee aikaansaamaan
sen, että elät jokaisen elämäsi päivän Jumalan
Valtakunnan laajenemista varten; millään muulla tässä
maailmassa ei tule enää olemaan mitään merkitystä
sinulle, ainoastaan Kristuksen asioilla. Voit palvella
Herraa ja tuoda Hänelle kunniaa nyt sekä tulevina
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aikoina, kun pidät Jumalan Sanan hengessäsi ja puhut
sitä ääneen omalla suullasi. Ole ahnas ja nälkäinen
Jumalan Sanan puoleen.
Rakkautesi Mestaria kohtaan ajaa sinua kertomaan
koko maailmalle Hänen pelastavasta voimasta. 2.
Korinttolaiskirje 5:14 sanoo, “Sillä Kristuksen rakkaus
pakottaa meitä, sillä me olemme vakuuttuneita
siitä, että yksi kuoli kaikkien puolesta, joten kaikki
kuolivat” (NIV). Apostoli Paavali näyttää meille sen
valtavan voiman lähteen, joka hänen sydämellään paloi
Evankeliumin puolesta: rakkaus Kristukseen.
Et voi rakastaa Häntä, jos et tunne pakottavaa
tarvetta kertoa siitä maailmalle. Sinun tulee herätä
päivittäin innostuneena ja palavana palvelemaan
Jumalaa. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minun osallisuuteni Evankeliumiin - minun intohimoni
sen levittämistä kohtaan ympäri maailman - ei järky
eikä muutu. Jumala Itse on kutsunut minut ja antanut
minulle jumalallisen tehtävän: minä ylläpidän aina
keskittymiseni siihen ja olen täysin sitoutuneena
tähän kutsuun. Toimin Kristuksen rakkauden
pakottamana ja teen täällä maan päällä kaikki ne
asiat, jotka ovat annettuina minun tehtäväkseni,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:14-15; Jeremia 20:8-9;
Roomalaiskirje 12:10-12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 5 & Jooel 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 12:11-17 & Miika 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MEIDÄN TULEE JULISTAA SITÄ
Siinä ikuisen elämän toivossa, jonka
Jumala, joka ei voi valehdella, lupasi
ennen maailman syntyä; mutta oikean ajan
kuluttua Hän toi sanansa julki julistamisen
kautta, ja tämä julistaminen on annettu
minun vastuulleni sen säännöksen mukaan,
jonka Jumala, meidän Pelastajamme, antoi
(Kirje Titukselle 1:2-3).

M

eidän täytyy julistaa Sanaa. Meidän täytyy
kertoa niille, joille ei ole vielä kerrottu, tai
muutoin he eivät saa koskaan mahdollisuutta uskoa
ja pelastua. Roomalaiskirjeessä 10:13-14 sanotaan,
“Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä,
pelastuu”. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä,
johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen,
josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla,
ellei ole julistajaa?” He eivät voi kuulla Evankeliumia
ilman julistajaa. Tämän takia me olemme pakotettuina
julistamaan Evankeliumia aivan kaikkialla. Apostoli
Paavali sanoi, “Sillä minä en häpeä evankeliumia;
sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle
pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös
kreikkalaiselle” (Roomalaiskirje 1:16).
Ilman Evankeliumia ei ole pelastusta. Jumalan voima
siihen, että Hän tuo jonkun ulos ongelmista, ahdingosta,
synnistä ja kuolemasta, on pakattuna Kristuksen
Evankeliumiin. Luimme avausjakeestamme, kuinka
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Jumala lupasi iankaikkisen elämän jo ennen maailman
syntyä ja nyt Hän on täyttänyt tämän lupauksensa,
tuonut Sanansa toteen ja tehnyt iankaikkisen elämän
saataville Evankeliumin julistamisen kautta.
Huomaatko, kuinka siunattuja me olemme,
kun saamme olla jumalallisen järjestyksen kantajina
ja eteenpäinviejinä: jumalallisten todellisuuksien
edustajina! Ihmiset eivät tule vastaanottamaan
Evankeliumia millään muulla tavalla kuin meidän
julistuksemme kautta. Laita siis koko elämäsi tähän, sillä
tämä on ainut asia, jolla on todella merkitystä. Varmista
se, että Evankeliumi saavuttaa mahdollisimman monet
niistä, joiden on määrä vastaanottaa se omassa
maailmassasi ja myös kaukaisemmillakin alueilla.

TUNNUSTUS
Minä olen Kristuksen Evankeliumin sanansaattaja.
Työskentelen palavana Herran asioiden puolesta
ja olen hengessäni aina eloisa, palava ja hehkuva.
Palvelen Herraa koko sydämelläni, sielullani ja
mielelläni. Minun kauttani monet sellaiset, joiden
on määrä pelastua, kuulevat Evankeliumin. He
tulevat siirretyiksi pimeydestä Jumalan poikien
kirkkaudentäyteiseen vapauteen. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 1:18; Apostolien teot 4:12;
Matteus 28:19-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 6 & Aamos 1-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 13:1-10 & Miika 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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15
MUKAUDU HÄNEN UNELMAAN
ELÄMÄÄSI VARTEN
tiistai

Turvaa ja luota Häneen. Ole
koko sydämestäsi ja mielestäsi
luottavainen Herran puoleen, äläkä
nojaudu omiin päätelmiisi tai omaan
ymmärrykseesi. Tunne, huomioi
ja tunnusta Hänet kaikilla teilläsi,
ja Hän tulee johdattamaan sinua
sekä tasoittamaan ja suoristamaan
polkusi (Sananlaskut 3:5-6 AMPC).
letko koskaan kysynyt itseltäsi, että “Onko
O
minun elämäni yhtenäisessä linjassa Jumalan
täydellisen tahdon kanssa elämääni koskien?” On

tärkeää, että olet varma tästä. Jeesus sanoi, “Joka tahtoo
noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä...“
(Johannes 7:17). Joten, jos sinä siis tahdot toimia Hänen
tahtonsa mukaisesti, niin Hän kyllä opettaa sinua.
On myös niitä, jotka pelkäävät päästää Jumalaa
toteuttamaan Hänen tahtoaan heidän elämiinsä. He
luulevat, että Hän tulisi puuttumaan siihen heidän
omaan unelmaan, jota he ovat rakentaneet koko
elämänsä ajan. He pelkäävät, että Hän saattaisi
johdattaa heistä tulemaan jotain sellaista, mitä he eivät
tahdo. Tämä johtuu siitä, että he eivät tunne Häntä;
jos sinä et tunne Häntä, et voi luottaa Häneen. Mutta
jos vain opit tuntemaan Hänet, sinä opit kyllä myös
luottamaan Häneen.
Kaikki se, mitä Hän on koskaan halunnut, on
sinun parhaasi. Hän on enemmän kiinnostunut ja
kunnianhimoinen sinun menestyksesi suhteen kuin mitä
sinä itse pystyisit koskaan olemaan. Sinä päivänä, kun
tämä totuus selvisi minulle, sanoin, “Rakas Herra Jeesus,
luotan sinuun nyt koko elämälläni.” Tahdoin menestyä
Hänen vuokseen, mutta Hän oli vielä enemmän
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kiinnostunut minun menestyksestäni kuin minä olisin
itse voinut koskaan olla. Minulle selvisi, että Hän rakasti
minua vielä enemmän kuin mitä minä itse rakastin
itseäni. Hän on myös viisaampi kuin voisin itse koskaan
olla ja näin minusta tuli rohkea ja Häneen keskittynyt!
Muista se, että Hän loi koko maailman, mukaan
lukien sinut. Hän tietää kaiken sinusta ja sisimmästäsi.
Hän ei ainoastaan tiedä kaikkia sinua koskevia asioita,
vaan Hän tietää myös kaiken elämästä. Kaikki se, mitä
Hän tahtoo sinun tekevän, on että sanoisit vain, “Kyllä
Herra, minä olen valmis.” Hänellä riittää kokemusta
kaikenlaisten ihmisten kanssa toimimisesta ja Hän tietää
tarkalleen ottaen myös sen, mitä tehdä sinun kaltaisesi
ihmisen kanssa.
Luota Häneen koko elämälläsi. Pysyttele Hänen
tahtonsa keskipisteessä, silloin et tule koskaan
häviämään. 1. Pietarin kirje 2:6 sanoo, “...Joka häneen
uskoo, ei joudu häpeään”, tämä tarkoittaa, että et
tule koskaan joutumaan häpeään tai kiusalliseen
tilanteeseen sen takia, että luotat Häneen. Ole sen
tähden siis aina luottavaisena Herran suhteen: luota
häneen koko sydämelläsi ja mielelläsi sekä mukaudu
Hänen unelmaan elämääsi varten.

RUKOUS
Rakas Taivaallinen Isä, mikä suojelus, tuki ja turva
sekä luottamus ja siunaus, että saan luottaa sinuun
koko elämälläni; Ainoaan, joka on uskollinen ja
luotettava. Tulevaisuus kuuluu sinulle. Sen tähden
minä luotan itseni sinun ohjaavien käsivarsien varaan
ja asetan itseni rakkauden herruuden alaiseksi.
Luotan täysin siihen, että sinä johdatat minua
Sanasi ja Henkesi kautta samalla, kun minä täytän
tarkoitukseni sinussa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 26:16-18; Psalmit 18:30; Sananlaskut 16:3
NIV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 7 & Aamos 5-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 13:11-18 & Miika 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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EVANKELIUMI ON USKOTTU SINUN
VASTUULLESI
keskiviikko

Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle
on uskottu, ja vältä tiedon nimellä
kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja
tyhjiä puheita ja vastaväitteitä
(1. kirje Timoteukselle 6:20).

A

vausjakeemme sana “uskottu” on
mielenkiintoinen kreikan kielen sana,
“parakatathēkē”, ja se tarkoittaa talletusta, investoinnin
tekemistä omaan persoonaasi. Jotakin on siis talletettuna
sinuun. Sinun täytyy ymmärtää, että Evankeliumi, se sama
sanoma, joka pelasti elämäsi, on nyt uskottuna sinun
vastuullesi.
Paavali tiesi tämän. 1. kirjeessään Timoteukselle
1:11 (KJV) hän tunnusti, “Siunatun Jumalan kirkkauden
evankeliumin mukaisesti, joka on uskottu minun
vastuulleni.” Mikä tietoisuus! Hän otti henkilökohtaista
vastuuta Evankeliumista. Sinun tulisi tehdä samoin.
Työkaverisi, liikekumppanisi, koulukaverisi,
perheenjäsenesi, kämppäkaverisi, ystäväsi ja kaikki, jotka
Hän tuo elämääsi, ovat kaikki sen vastuun varassa, jonka
Jumala on sinulle uskonut. Hän pitää sinua vastuullisena
siitä, että todistat heille; sinä toimit todistajana omalle
sukupolvellesi. Sinun täytyy sitoutua siihen, että tuot
pelastuksen omassa maailmassasi oleville ihmisille. Se on
todellista menestystä. Sinusta tulee hedelmää tuottava
oksa, joka täyttää sen, mitä Jeesus sanoi Johanneksen
evankeliumissa 15:5: “Minä olen viinipuu, te olette
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oksat.”
Julista aina, “Minä olen hedelmää kantava oksa,
Herran Jeesuksen Nimessä! Minä kannan vanhurskauden
hedelmää ja tuon julki vanhurskauden tekoja.”
Julista tätä ja toimi sen mukaisesti. Apostoli Paavali
kommunikoi nuorelle Timoteukselle juuri tällä tavoin
avausjakeessamme — tietoisena siitä, mitä oli uskottuna
hänen vastuulleen.
Sinä kannat sisimmässäsi Jumalan Kuningaskunnan
siemeniä. Tämä on sinun koko elämäsi tärkein tehtävä.
Muista Jeesuksen sanat: “Vaan etsikää ensin Jumalan
valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki
tämä teille annetaan” (Matteus 6:33). Nyt, kun sinä olet
Hänen Kuningaskunnassa, tee tästä tärkein prioriteettisi
ja niin Hänen kirkkautensa tulee julki kauttasi.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua tästä etuoikeudesta, että saan
olla partnerinasi sielujen voittamisessa. Sinä olet
uskonut Evankeliumin vastuulleni. Ei ole olemassa
mitään rajoitteita sen suhteen, miten pitkälle voin
mennä Evankeliumin kanssa, sillä se on sinun
voimasi, joka tekee syntisistä vanhurskaita, nostaa
köyhän kurjuudesta ja kärsimyksestä elämään
menestyksessä, kunniassa ja erinomaisuudessa. Minä
julistan tätä rohkeasti jokaiselle kaikkialla missä
olen ja näin monet tulevat käännytetyiksi elämään,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:18; Jeremia 20:9;
1. Korinttolaiskirje 9:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 8 & Obadja
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 14:1-10 & Naahum 1-3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN ON SIELLÄ SINUN NIMESSÄSI
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa.
Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että
minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja
vaikka minä menen valmistamaan teille
sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät
tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä
olen (Johanneksen evankeliumi 14:2-3).

J

otkut ihmiset tulkitsevat ylempänä olevan
Raamatun paikan siten, että Jeesus meni
Taivaaseen rakentamaan meille asuinsijaa. Joten he
ajattelevat, että kun joku antaa elämänsä Kristukselle,
Jumala alkaa rakentamaan asuinsijaa tälle henkilölle
taivaassa. Mutta he unohtavat sen, miten Raamattu
sanoo “...hänen tekonsa olivat valmiina maailman
perustamisesta asti” (Heprealaiskirje 4:3). Taivas on
kaunis paikka ja se on jo rakennettu valmiiksi. Mistä
paikasta Jeesus sitten puhui?
Vastaus on yksinkertainen: Raamattu sanoo
Jeesuksen voittaneen helvetissä ja tulleen takaisin
opetuslastensa luokse Galileaan, sanoen, “Terve!”
(Matteus 28:9). Sitten Hän meni Taivaaseen ja Hänelle
annettiin siellä paikka! Tämä paikka ei ole tuoli Isän
vieressä, ei, Hän sai Isän paikan! Hän istuu Isän
Majesteettisuuden valtaistuimella taivaassa, joka on
korkeimman auktoriteetin paikka.
Raamattu kertoo, “Jos te siis olette herätetyt
Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä,
jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella”
(Kolossalaiskirje 3:1). Jeesus teki kaiken meitä varten.
Joten se paikka, mitä Hän meni meille valmistamaan,
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on Isän oikealla puolella oleva paikka. Hän järjesti
meille kirkkauteen paikan Hänessä Itsessään ja yhdessä
Hänen kanssaan.
Heprealaiskirje 9:24 sanoo, “Sillä Kristus ei
mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka
vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt
ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän
hyväksemme.” Niin kauan kuin Jeesus on Taivaassa,
me olemme hyvin edustettuina siellä. Hän edustaa
meitä siellä! Tämän takia Hän käski meitä elämään
Hänen Nimessään. Kolossalaiskirje 3:17 sanoo, “Ja
kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää
Herran Jeesuksen nimessä….” Näin siksi, koska Hän
on siellä meidän nimissä ja me olemme täällä Hänen
Nimessään. Me hallitsemme Saatanan ja hänen
joukkojensa ylitse, Hänen Nimessään. Halleluja!

TUNNUSTUS
Herra on tuonut minut kirkkauden avaraan paikkaan,
auktoriteetin ja herruuden paikkaan, jossa minä
hallitsen kaiken voiman, vallan, mahdin, hallintavallan
ja kaikkien nimien ylitse. Kun minä puhun, koko
luomakunta vastaa, sillä minä elän Hänen Nimessään.
Murran juuri nyt Saatanan vaikutuksen ihmisten
elämistä ja julistan, että kirkkauden Evankeliumin
valo loistaa heidän sydämiinsä, Jeesuksen Nimessä.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 2:6 TLB; Luukas 10:19 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 9 & Joona 1-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 14:11-20 & Habakuk 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME OLEMME KUNINGAS-PAPPEJA
Ja tehnyt meidät kuninkaiksi ja papeiksi
Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia
ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen
(Ilmestyskirja 1:6).

T

ämä avausjakeessamme oleva fraasi, “kuninkaiksi
ja papeiksi” käännetään joissakin käännöksissä
“pappien kuningaskunnaksi”, mutta kumpikaan näistä ei
ole aivan täsmällinen. Lukija olettaa yleensä “pappien
kuningaskunnan” viittaavan kuningaskuntaan, jossa
on pappeja. Mutta oikea käännös kreikan kielestä
on “kuningas-papit.” Hän on tehnyt meistä kuningaspappeja, mikä on profetian täyttymys!
2. Mooseksen kirjassa 19:5-6, Jumala sanoi
israelilaisille, “Jos te nyt kuulette minun ääntäni
ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun
omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko
maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta
ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille.” Tässä
käännetty sana “valtakunta” tarkoittaa “kuninkaallista”.
Joten kun Jumala siis sanoi israelilaisille, “Minä teen
teistä pappien kuningaskunnan”, Hän tarkoitti, “Te
tulette olemaan kuninkaallisia pappeja; tai kuningaspappeja.”
Pietari tiesi, että tämä profetia oli tullut täytetyksi
Kristuksessa Jeesuksessa. Raamattu sanoo, “Sillä niin
monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat
hänessä “kyllä”...” (2. Korinttolaiskirje 1:20). Näin
ollen, mitä tulee Jumalaan, Hänellä on oma pappien
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kuningaskunta, kuninkaallinen papisto: “Mutta te olette
valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhitetty kansa,
[Jumalan] omaksi ostamia, erityisiä ihmisiä, jotta
voisitte tuoda esiin ihania tekoja ja täydellisyyden
hyveitä Hänelle, joka on pimeydestä kutsunut teidät
Hänen ihmeelliseen valoonsa” (1. Pietari 2:9 AMPC).
Kuningas-pappina, sinun ensisijaisena vastuunasi
on kuninkaallinen esirukous, rukouksin ja anomuksin.
Jumala on antanut sinulle hallintavallan ja auktoriteetin
maanpäällisten tapahtumien ja tilanteiden muuttamiseen
Jeesuksen Nimeä käyttäen. Joten liittoudu nyt Jumalan
kanssa tuomaan Hänen tahtoa toteen tänne maan
päälle: perheeseesi, ympärilläsi olevien ihmisten elämiin,
kaupunkiisi ja asuinmaahasi. Opettele suuntaamaan
Jumalan voiman vaikutus heitä kohti aina siihen saakka
kunnes koet voitonmerkin hengessäsi. Halleluja!

RUKOUS
Kiitos rakas Herra Pyhän Hengen läsnäolosta
elämässäni, joka auttaa minua täyttämään
kuninkaallisen esirukouksen palvelutyöni kuningaspappina, ja paljastaa minulle sinun tahtosi ja
tarkoituksesi perheeni, ystävieni, kaupunkini,
kansakuntani ja koko maailman suhteen, sekä auttaa
minua linjautumaan samaan linjaan kanssasi, jotta
voin tuoda kaiken tämän toteen. Rukoilen, että
Sanasi menestyy ihmisten elämissä, saaden aikaan
lisää vanhurskauden tekoja ja rukoilen myös sitä, että
sinun läsnäolosi asuisi heidän sydämissään kaikkialla,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Hesekiel 3:17-21; 1. Timoteus 2:1-2;
Roomalaiskirje 8:26-28

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 10 & Miika 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 15:1-8 & Habakuk 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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19
ME OLEMME VALO...AIVAN KUTEN
JEESUS
lauantai

Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä
vuorella oleva kaupunki olla kätkössä
(Matteuksen evankeliumi 5:14).
ohanneksen evankeliumin luvusta 8 voimme
J
lukea naisesta, joka oli jäänyt kiinni aviorikoksesta
ja siitä syystä hänet oli määrä kivittää kuoliaaksi.

Mutta nainen tiesi, missä Jeesus oli ja juoksi Hänen
luokseen. Häntä syyttävä väkijoukko tuli hänen
mukanaan ja he kertoivat Jeesukselle, “Rabbi, sen
takia, mitä tämä nainen on tehnyt, meidän tulee
kivittää hänet kuoliaaksi, vai onko sinulla jotain
vastaväitteitä?” (Johannes 8:4-5). Jeesus vastasi, “No,
ei ole vastaväitteitä, mutta aloittakoon teistä se, jolla ei
ole syntiä itsessään.”
Raamattu kertoo, että he tiputtivat kivet ja lähtivät
pois vähin äänin. Sitten jakeessa 12, heti naisen
armahtamisen jälkeen, Jeesus teki hämmästyttävän
lausunnon, Hän sanoi, “Minä olen maailman valo; joka
minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä
on oleva elämän valo.” Mikä yhteys tällä lausunnolla
oli sen kanssa, mitä Jeesus oli juuri tehnyt tälle naiselle?
Jos ymmärrämme tämän, silloin voimme myös
alkaa ymmärtämään sitä, mitä Hän odottaa meiltä.
Johanneksen evankeliumin luvussa 9, Hän kohtasi
miehen, joka oli ollut syntymästään saakka sokea. Ja
jälleen Jeesus toisti tämän saman lausunnon: “Niin
kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä
maailman valo” (Johannes 9:5). Ja seuraavaksi Hän teki
ihmeen. Hän “sylki maahan ja teki syljestä tahnaa ja
siveli tahnaa hänen silmilleen” (Johannes 9:6).
Aviorikoksesta kiinni jäänyt nainen oli
kuolemanvaarassa, mutta Jeesus astui esiin ja sanoi,
“Minä olen maailman valo,” ja pelasti hänet! Sitten Hän
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näki sokean miehen, jolla ei ollut edes silmiä, ja Hän
sanoi, “MINÄ OLEN sinun valosi!” Kunnia Jumalalle!
Joten Jeesus siis sanoi heille, “Minä olen sitä, mitä te
tarvitsette minun olevan. Jos tarvitsette vapautusta,
minä olen vapautuksenne. Jos taas pelastusta, minä
olen pelastuksenne. Jos parantumista, minä olen
parantumisenne.” Tämä on se, mitä “MINÄ OLEN”
tarkoittaa.
Nyt Hän kääntyy meidän puoleemme ja sanoo, “Te
olette maailman valo.” Yhtäkkiä Hänen odotuksensa
alkavatkin valjeta hengissämme! Tämä tarkoittaa, että
kun sinä lähdet tänään ulos, muutos tulee tapahtumaan
jonkun elämässä sinun takiasi. Jos joku oli sokea, sinun
kauttasi he voivat saada näkönsä! Joku joka oli sairas,
voi tulla terveeksi. Rampa voi alkaa kävellä. Tuomion
alla elänyt voi saada vapautuksen. Miksi? Koska sinä
olet maailman valo, aivan kuten Jeesuskin on. Kunnia
Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä olen maailman valo, kaupunki, joka on
asetettuna vuoren laelle, ei voi pysyä piilossa! Näin
ollen minä vaellan ihmeissä ja yliluonnollisuuden
ihmeellisessä todellisuudessa. Minä parannan
sairaita, puhdistan tautisia, herätän kuolleita ja ajan
ulos pahoja henkiä! Kun lähden tänään ulos, minä
olen ratkaisuna monien ongelmiin ja vastauksena
heidän kysymyksiinsä. Kaikki, mikä ei ole Jumalasta —
sairaus, köyhyys, kuolema, puute, epäonnistuminen,
masennus, jne. — kumartuu edessäni, Herran
Jeesuksen Kristuksen Nimessä! Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 10:8; Markus 16:17-18; 1. Johannes 4:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 11 & Miika 4-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 16:1-10 & Sefanja 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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20
TEE ELÄMÄSTÄSI KIRKKAUDEN
TÄYTEISTÄ
sunnuntai

Sillä jokaisen teistä on otettava vastuu
siitä, että teette luovalla tavalla parhaanne
omissa elämissänne (Galatalaiskirje 6:5).

J

otkut kristityt yrittävät syyttää Jumalaa asioista,
jotka ovat itse asiassa heidän omalla vastuullaan.
Usein, kun jotain epämiellyttävää tapahtuu, he
päättelevät, että se on Jumalan tahto, sillä, “Miksi Hän
olisi muuten antanut sen tapahtua?” he ihmettelevät.
Tällaisten ihmisten tulee ymmärtää se, että meille on
annettu auktoriteetti asioiden muuttamiseen täällä
maan päällä niin, että voimme tehdä elämistämme
niin kaunista kuin vain itse tahdomme. Sinä voit tehdä
elämästäsi kirkkaudentäyteistä elämällä Jumalan Sanaa
todeksi.
Matteuksen evankeliumissa 17:20 Herra Jeesus
sanoi hyvin painokkaasti, “...totisesti minä sanon teille:
jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin
te voisitte sanoa tälle vuorelle: ‘Siirry täältä tuonne’, ja
se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta”. Tässä
Hän tekee sinulle selväksi sen, että sinä voit luoda omat
voittosi, kun laitat uskosi toimimaan Jumalan Sanassa.
Hän on jo antanut sinulle sen tarvittavan uskonmäärän,
jonka sinä tarvitset muutosten aikaansaamiseen.
Markuksen evankeliumissa 9:23, Hän sanoi, “...
kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.” Kysymys
kuuluukin, uskotko sinä? Jos uskot, silloin edessäsi on
elämä loppumattomissa mahdollisuuksissa. Laita Sana
tekemään työtään elämässäsi ja niin sinä tulet aina
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olemaan voitokkaana.
Älä jää “odottamaan” Hänen Sanansa toteutumista
elämässäsi, vaan sen sijaan sinun tulee “työskennellä
oman pelastumisesi eteen pelolla ja vavistuksella”
(Filippiläiskirje 2:12 KJV). Sinun tulee laittaa Sana
tekemään työtään omassa elämässäsi ja saada se
tuottamaan tuloksia. Uskoasi käyttämällä sinä voit olla
sitä, mitä ikinä tahdot olla, voit muuttaa sen, minkä
tahdot muuttaa ja voit saavuttaa, mitä ikinä sitten
tahdotkaan.
Jumala on jo antanut sinulle hallintavallan ja kyvyn
siihen, että voit tehdä elämästäsi menestyksekkään.
Hän sanoi Joosuan kirjan kirjassa 1:8, “Älköön tämä
lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele
sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea,
mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut
teilläsi ja silloin sinä menestyt.” Kyse on siitä, mitä
sinä teet Sanalla! Sinun tulee mietiskellä sitä ja elää sen
mukaisesti, ja niin Jumalan kirkkaus tulee esille kaikessa
siinä, mitä sinä teet.

TUNNUSTUS
Elämäni on todistusta Jumalan armosta. Minä
vaellan aina Jumalan siunauksissa — loputtomassa
kirkkaudesssa, ilossa, voitoissa, menestyksessä
ja mahdollisuuksissa! Mikään ei ole minulle
mahdotonta! Kristus on elämäni ja Hänen Sanansa
työskentelee väkevästi minussa nyt ja aina. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 11:23; Filippiläiskirje 4:13; Joosuan kirja 1:8 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 12 & Miika 6-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 16:11-21 & Sefanja 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ KOSKAAN HÄPEÄ HÄNTÄ
Sillä joka häpeää minua ja minun
sanojani tässä avionrikkojassa ja
syntisessä sukupolvessa, sitä myös
Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän
tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien
enkelien kanssa
(Markuksen evankeliumi 8:38).

O

n olemassa ihmisiä, jotka häpeävät sitä, jos
heidät identifioidaan Jeesuksen ja Hänen
Seurakuntansa kanssa; kuinka kamalaa tämä onkaan!
Sinun ykseytesi Herran kanssa on kaikista suurenmoisin,
ylevin ja kuninkaallisin identiteetti, mitä on olemassa.
Juhli sitä kaikissa tilanteissa. Hyödynnä jokainen hetki
Jeesuksen Kristuksen kirkastamiseen. Anna rakkautesi
Häntä kohtaan kuulua kovaan ääneen ja selkeästi.
Jos häpeät sitä, että tämä maailma — ystävät,
perheenjäsenet, koulukaverit, jne. — tietävät sinun
kuuluvan Jeesukselle Kristukselle ja tietävät sinun
olevan osana uskon perhettä, Mestari tulee silloin
myös häpeämään sinun tunnustamista Isän ja enkelien
edessä.
Riippumatta siitä, millaisia käsityksiä toisilla
saattaa olla Kristuksesta tai kristinuskosta, sinä
olet kaikista arvokkaimmassa, kunniallisimmassa ja
ylivertaisimmassa yhteydessä, mitä on olemassa. Sinä
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olet osanottajana Jumalan-kaltaisuuteen; olet Jumalaakantava astia; jumalallisen järjestyksen kantajana ja
iankaikkisten totuuksien välittäjänä.
Älä ole anteeksipyyteleväisenä, kun tunnustat omaa
ykseyttäsi Jeesuksen Kristuksen kanssa ja uskollista
sitoutuneisuuttasi Häneen, Hänen Kuningaskuntaansa
ja Seurakuntaansa. Yhdenkään asian tai ihmisen ei
tulisi koskaan saada sinua vetäytymään Kristuksesta
tai kieltämään uskoasi Häneen. Edes vastustajan
pahimpien uhkausten tai vainojen ei tulisi saada sinua
taipumaan. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä kirkastan Kristusta ja juhlin identiteettiäni
Hänen kanssaan. Tunnustan ylpeänä Herran
Nimeä ihmisten edessä ja riemuitsen yhteydestäni
Jumalan pyhien kanssa. Tämä erottamaton ykseyteni
Herran kanssa on elämäni suurenmoisin siunaus ja
julistan horjumatonta uskollisuuttani Kristukselle,
Hänen seurakunnalle ja Evankeliumin eteenpäin
levittämiselle, iankaikkisesti. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 12:8-9 AMPC; 2. Timoteus 1:7-8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 13:1-10 & Naahum 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 17:1-10 & Haggai 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KERRO SIITÄ YMPÄRI MAAILMAA
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).
yt, kun juhlimme Jeesuksen Kristuksen
N
syntymää, on tärkeää ymmärtää, että Hänen
kirkkaudentäyteinen takaisin paluu on hyvin lähellä;

se on lähempänä kuin monet osaavat ajatellakaan.
Tästä syystä meidän täytyy olla tehokkaampia
kadotettujen sielujen tavoittamisessa, ja kertoa omassa
maailmassamme ja kauempanakin oleville, jotka eivät
ole vielä kuulleet siitä, että Hän on tie, totuus ja elämä.
Ainoastaan Hänen kauttaan ihmiset voivat pelastua ja
heidät voidaan tuoda Jumalan-kaltaisuuteen ja elämän
ulottuvuuteen.
Ellei ihminen uudestisynny, hänen elämänsä tulee
olemaan vain ilmaisua kaikesta siitä, mitä hänelle on
tapahtunut, aina sukujuurista alkaen: missä hän syntyi,
mikä on hänen kansallisuutensa, millä paikkakunnalla
hän asuu, mitä hän on opiskellut, asuinmaan hallituksen
vaikutus, jne. Kaikilla näillä eri tekijöillä on vaikutusta
siihen, mitä hänestä tulee omassa elämässään.
Tämä tarkoittaa sitä, että hän on rajoittunut omaan
ympäristöönsä ja maalliseen sukuunsa; kuinka surullista.
Mutta kun sinä olet uudestisyntynyt, kaikki vanhat
asiat ovat kadonneet (2. Korinttolaiskirje 5:17). Sinut
on tuotu sisälle elämään, joka on maanpäällistä elämää
ylempänä, jossa yksikään tämän maailman asia tai
elementti ei voi rajoittaa sinua. Sinä elät nyt uudessa
ympäristössä, uuden elämänperiaatteen mukaisesti,
joka on Jumalan Sana. Sinä olet nyt osanottajana
54

finnish

jumalallisesta luonnosta etkä ole enää alamaisena
synnille, sairauksille, taudeille tai kuolemalle, koska
sinä olet vastaanottanut Jumala-elämän.
Meidän tulee julistaa tämä upea sanoma koko
maailmalle; Jeesus tuli, eli, kuoli ja nousi ylös, jotta
meillä voisi olla Hänen elämä, ja että me voisimme
myös jakaa tätä elämää eteenpäin. Kerro niille, jotka
eivät ole kuulleet. Tavoita kaikki, joita ei ole vielä
tavoitettu. Kerro kansakunnille, aina kaukaisimpia
saaria myöten, että Hän elää, ja nyt tämä elämä, jonka
Hän on tuonut meille, on saatavilla jokaiselle, joka
uskoo: “…ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla
Poika on, sillä on elämä…” (1. Johannes 5:11-12).
Nyt, kun juhlit tätä aikaa, tule vahvistetuksi
hengessäsi ja kerro maailmalle, että Herra on Jumala,
ja että Hän on tuonut elämän ja kuolemattomuuden
valoon Evankeliumin kautta. Jokainen, joka on
uudestisyntynyt, on vastaanottanut saman elämän
Hänen kanssaan. Tämä on se sanoma, jota Hän lähetti
meidät julistamaan ja levittämään tähän maailmaan.

RUKOUS
Rakas Herra, tänään minä rukoilen kaikkien
syntisten puolesta ympäri maailmaa, että he
saisivat kuulla ja hyväksyä sen, että Jeesus on jo
maksanut rangaistuksen heidän synneistään, ja että
he vastaanottaisivat iankaikkisen elämän. Rukoilen
tänään myös kaikkien niiden puolesta, jotka ovat
sairaita tai heikkoja kehoissaan, että sinun parantava
voima, joka on saatavilla Kristuksessa, vapauttaisi
heidät kaikista sairauksista ja heikkouksista niin, että
he voisivat nauttia tästä ajasta terveydessä, rauhassa
ja menestyksessä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 16:15-16; Roomalaiskirje 10:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 13:11-14:1-20 & Habakuk 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 17:11-18 & Haggai 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUS ON ELOSSA SYDÄMESSÄSI
Varas ei tule muuta kuin varastamaan
ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi
yltäkylläisyys
(Johanneksen evankeliumi 10:10).

J

oulussa on kyse siitä, kuka Jeesus on ja mitä
Hän tuli tekemään. Hän ei tullut perustamaan
uskontoa. Eikä Hän tullut vain näyttämään meille,
kuinka tehdä hyviä tekoja. Hän tuli antamaan meille
elämän; Jumalan elämän. Jumala loi meidät ja Hän
halusi, että meillä olisi samanlainen elämä kuin Hänellä
on, ja Hänen suunnitelmansa oli se, että Jeesus tulisi
antamaan meille tämän elämän.
Hän suunnitteli myös sen, että me tulisimme
vastaanottamaan tämän elämän uskon kautta, koska
Hänen Kuningaskuntaansa ei voida havaita fyysisillä
aisteilla. Heprealaiskirje 11:6 sanoo, että ilman uskoa
on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Eräs joululaulu,
jonka nimi on “Enkellaulu kajahtaa” kertoo tästä hyvin
ytimekkäästi: “...Hän syntyi ettei kukaan enää kuolisi;
syntyi kasvattamaan ihmisten poikia; syntyi antamaan
heille toisen syntymän.” Kuinka kaunista!
Kaikista suurenmoisin asia on kuitenkin se, että
Kristus on syntynyt sinun sydämeesi. Raamattu sanoo,
“Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kolossalaiskirje
1:27). Puhumme nyt Herrasta, Hänestä, joka nousi
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kuolleista ja astui ylös taivaaseen, elävän Jumalan
Pojasta — Hän on tullut asumaan sinun sydämeesi!
Tämä tarkoittaa sitä, että Hänestä on tullut
yhtä sinun henkesi kanssa. Ei siis ihmekään, että
Pietari sanoi meidän olevan osanottajina Jumalankaltaisuuteen (2. Pietari 1:4). Joulu tarkoittaa sitä, että
sinä olet nyt Kristuksessa ja että Kristus on sinussa;
Sinun sisimmässäsi on Jumalan elämä ja luonto NYT!
Halleluja!
Jos et ole vielä vastaanottanut tätä elämää, voit
tehdä sen juuri nyt. Siirry sivulle 76 ja rukoile siellä oleva
pelastusrukous. Sano sieltä löytyvät sanat ääneen ja
tarkoita niitä koko sydämestäsi ja näin sinun elämästäsi
tulee välittömästi Hänen hyvyyden, kirkkauden, armon
ja rakkauden ilmentymää.

TUNNUSTUS
Minulla on Jumalan elämä ja luonto hengessäni.
Hän antoi elämänsä minulle, jotta minä voisin elää
ja vaeltaa Hänen vanhurskaudessa, kirkkaudessa ja
armossa. Uskoni kautta olen osanottajana Jumalan
jumalalliseen luontoon, sillä olen saanut vastaanottaa
Hänen elämän! Elämäni on täynnä kirkkautta, koska
Kristus on minussa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 6:23; 1. Johannes 5:11-13:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 15 & Sefanja 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 18:1-12 & Sakarja 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUHLIMME ELÄVÄÄ JA LIHAKSI
TULLUTTA SANAA
torstai

...joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän;
kuinka sinä sitten sanot: Näytä meille
Isä? (Johanneksen evankeliumi 14:8-9).

V

aikka juhlimme joulua, joka on Jeesuksen
syntymäjuhla ja kaikista suosituin juhlapäivä
koko maailmassa, on silti vielä olemassa monia,
jotka eivät tiedä, kuka Jeesus todella on. Joillekin
Hän on suuri uskonnollinen johtaja. Mutta Jeesus ei
ole vain uskonnollinen johtaja tai uskonpuhdistaja.
Hän on Itse Jumala. Sinun täytyy opiskella Jumalan
Sanaa löytääksesi tämän totuuden. Johanneksen
evankeliumissa 5:39 (KJV) Jeesus sanoi, “…tutkikaa
Kirjoituksia, sillä ne todistavat minusta.”
Raamatun kirjoitukset todistavat Jeesuksen
jumaluudesta. Johanneksen evankeliumi 1:1 sanoo,
“Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja
Sana oli Jumala.” Jae 14 sanoo, “Ja Sana tuli lihaksi
ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme
hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin
ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa
ja totuutta.“ Tässä viitataan Jeesukseen, joten nyt, kun
juhlit joulua, sinä juhlit elävää ja lihaksi tullutta Sanaa.
Jos opiskelet Raamattua 1. Mooseksen kirjasta
aina Ilmestyskirjaan saakka, tulet päätymään tähän
lopputulokseen: Jeesus Kristus on Jumala! Muistelepa
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Hänen sanojaan Johanneksen evankeliumissa 10:30,
“Minä ja Isä olemme yhtä.” Avausjakeessamme Hän
sanoi, “Jos olet nähnyt minut, olet nähnyt Isän.”
Sinun täytyy tulla elämässäsi siihen pisteeseen,
jossa tunnistat sen, että Jeesus on jumaluuden täyteys.
Raamattu kertoo, että koko jumaluuden täyteys asuu
Hänessä ruumiillisesti (Kolossalaiskirje 1:19, 2:9). Hän
on täydellinen ruumiillistuma jumaluudesta. Tämä on
se “Kristus”, jota me juhlimme jouluna. Me juhlimme
Jumalaa, joka tuli meidän luoksemme Jeesuksen
muodossa. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, olen niin kiitollinen tästä erityisestä ja
ihmeellisestä elämästä, jonka sain vastaanottaa, kun
uskoin ja vastaanotin Sanan. Minä juhlin tänään
elävää ja lihaksi tullutta Sanaa. Nyt Hän elää minussa
ja minun kauttani! Minä olen Sanan jälkeläinen,
ja minun elämäni on ilmaisua sinun tahdostasi,
ajatuksistasi, ideoistasi ja mielipiteistäsi, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 1:10-12; Matteus 16:15-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 16 & Haggai 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 18:13-24 & Sakarja 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JOULU JOKA PÄIVÄ
Sillä me olemme Jumalan [omaa] käsityötä
(Hänen tekoaan), uudelleenluodut
Kristuksessa Jeesuksessa, [uudeksi
syntyneet], jotta voisimme tehdä niitä hyviä
töitä, jotka Jumala on ennaltamäärännyt
(suunnitellut etukäteen) meille
[kulkeaksemme niitä polkuja, jotka Hän
on valmistanut jo ennen aikaamme], että
me niissä vaeltaisimme [eläen sitä hyvää
elämää, jonka Hän on ennaltajärjestänyt ja
tehnyt valmiiksi meidän elettäväksemme]
(Efesolaiskirje 2:10 AMPC).
eesus syntyi, jotta ihmisillä voisi olla hyvä elämä
J
ja että he voisivat elää tätä hyvää elämää, niin
kuin avausjakeessamme kerrotaan. Johanneksen

evankeliumissa 10:10 (AMPC) Hän sanoi, “…Minä
olen tullut, että heillä olisi elämä nautittavaksi, elämä
yltäkylläisyydessä (aivan täytenä, kunnes se vuotaa
yli).”
Sinä et syntynyt vain ollaksesi elossa, vaan sinä
synnyit elääksesi sitä hyvää elämää, jonka Hän on
ennalta valmistanut sinulle — elääksesi erinomaista
elämää. Nyt voit olla täynnä intoa, iloa ja voimaa, ja
tehdä suurenmoisia asioita omaa maailmaasi päivittäin
siunaten. Sinulla voi olla joulu joka päivä! Tämä on
Jumalan suunnitelma ja Hänen Sanansa sinulle juuri
nyt. Ja se, mitä Hänen Sanansa sanoo sinulle, on kaikki,
millä on todellista merkitystä.
Sinulla on syytä juhlia, eikä ainoastaan vain tänä
aikana, vaan aivan jokaisena päivänä: Hänen elämä
on sinussa ja Hänen Sanansa on hengessäsi. Sillä ei
ole väliä, missä päin maailmaa olet tai minkälaisia
haasteita olet saattanut ehkä kohdata, voit huutaa,
“Minä olen vapaa”, koska Jeesus on antanut sinulle
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elämän, joka on tätä maailmaa ylempänä. Se on elämä,
joka on ylempänä tämän pettävän maailman rappiota
ja kaikkea korruptiota. Se on jumalallinen elämä, joka
on turmeltumaton ja immuuni kaikenlaisille sairauksille,
taudeille ja heikkouksille; se on elämä, joka on täysin
tuhoutumaton. Kunnia Jumalalle!
Ehkäpä olet elänyt pelossa, koska sait ikävän
diagnoosin lääkäriltä koskien terveyttäsi; se elämä,
joka on sisimmässäsi, voittaa sairaudet. Olet saapunut
paikkaan, jossa sairaudet ja taudit ovat menettäneet
otteensa sinusta. Päästä irti kaikista peloista. Vaella
totuudessa, elä totuudessa.
Totuus on se, että sinulla on Jumalan elämä
itsessäsi; sinä olet Sanan jälkeläinen. Suurempi on Hän,
joka elää sinussa, kuin yksikään sairaus, joka yrittää
kiinnittää itseään sinuun. Olet voittanut diabeteksen,
sydänvaivat, rintakivut, syövän ja kaikki muutkin
terveydelliset ongelmat! Jumalan voima on sinussa juuri
nyt. Joten voit elää ja nauttia elämästäsi täydellisessä
terveydessä, menestyksessä, rauhassa ja ilossa JOKA
PÄIVÄ; tätä joulu tarkoittaa. Tämä on se syy, miksi
Jeesus tuli (Johannes 10:10 AMPC). Siunattu olkoon
Hänen Nimensä iankaikkisesti.

TUNNUSTUS
Minä olen menestys. Elän täydellisessä terveydessä,
koska Jumalan elämä on minussa, Jumalan voima on
minussa. Yksikään sairaus ei voi elää kehossani, koska
minun kehoni on Pyhän Hengen temppeli! Minä elän
sitä hyvää elämää, joka on ennalta valmistettu minua
varten jo ennen maailman perustamista. Minä elän
voitossa, kirkkaudessa, hallintavallassa ja Kristuksen
vanhurskaudessa. Minulla on joulu JOKA PÄIVÄ!
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Pietarin kirje 2:9 AMPC; Johannes 10:10 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 17 & Sakarja 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 19:1-10 & Sakarja 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SANA ELÄÄ SINUSSA
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme, ja me katselimme hänen
kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin
ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli
täynnä armoa ja totuutta
(Johanneksen evankeliumi 1:14).

J

oulu tarkoittaa sitä, että Sana on tullut luoksemme;
Sana on syntynyt. Sana tuli lihaksi ja käveli
kaduillamme; he katselivat hänen kirkkauttaan aina
siihen saakka, kunnes hänet surmattiin. Mutta Jumala
herätti Hänet kuolleista ja osoitti julkisesti Hänen
olevan elossa monien kiistattomien todisteiden kautta.
Ja nyt Hän elää sinussa. Ylistys Jumalalle!
He odottivat Sanaa, he odottavat Hänen
kirkkauttaan, josta profeetat olivat puhuneet. He
odottivat Hänen valoaan, sillä pimeys oli peittänyt
maailman ja tietämättömyys oli saanut hallintavallan.
Mutta sitten Sana tuli, hän syntyi neitsyestä ja vaelsi
täällä maan päällä, ollen täynnä kirkkautta, armoa ja
totuutta, jotta jokainen ihminen voisi nähdä ja uskoa.
Monet eivät kuitenkaan tunnistaneet Häntä.
Hän kysyi opetuslapsiltaan, “Kenen ihmiset sanovat
Ihmisen Pojan olevan?” Valitettavasti ihmiset eivät
tunnistaneet Häntä, mutta Pietari vastasi ja sanoi,
“Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika” (Matteus
16:16). Johannes taas kutsuu Häntä “Sanaksi, joka tuli
lihaksi”. Hän kertoo meille tämän miehen, Kristuksen
Jeesuksen, todellisen alkuperän — Hän on Sana, joka
on ollut olemassa ennen maailman luomista, ja jonka
kautta kaikki on luotu (Johannes 1:1-3).
Hänen syntymänsä toi suuren ilon maailmaan, se oli
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todellinen ihmetyksen aihe nähdä iankaikkinen Jumalan
Sana kapaloituna seimeen; Hän oli kanssamme ja kulki
ihmisten keskuudessa! Ei ihmekään, että he kutsuivat
Häntä “Emmanueliksi” (Jumala kanssamme) (Matteus
1:23). Hän syntyi “Emmanuelina”, mutta tänä päivänä,
Hän on elävä Sana sinun sisimmässäsi.
Jokainen askel, jonka Jeesus otti, oli Jumalan
Sana kävelemässä; Sana persoonaksi tulleena. Ja sinä
päivänä, jolloin sinä vastaanotit Hänet elämään sinun
sisimpääsi, sinusta tuli myös Sana, joka kävelee, sillä
sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme tässä
maailmassa (1. Johannes 4:17). Ei ihmekään, että
Paavali kutsuu meitä Kristuksen kirjeiksi (Sanaksi) (2.
Korinttolaiskirje 3:3). Halleluja!

RUKOUS
Kiitos Isä joulusta! Kiitän sinua siitä, että Jeesus
Kristus on elämässäni. Jumalan Sana on tullut, Kristus
on syntynyt. Hän eli ja kuoli, jotta Hän voisi syntyä
minun sydämeeni. Hän syntyi “Emmanuelina”, mutta
tänä päivänä Hän on elävä Sana minun sisimmässäni.
Hän elää minussa iankaikkisesti! Siunattu olkoon
Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 1:14 AMPC; Johannes 14:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 18 & Sakarja 4-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 19:11-21 & Sakarja 7-8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MIETISKELE HÄNEN TOTUUKSIA
Ja me kaikki, kun katselemme
peittämättömin kasvoin, [sillä me] olemme
jatkaneet [Jumalan Sanan] katselemista,
kuin Herran kirkkauden peilistä, tulemme
jatkuvasti todella muutetuiksi Hänen
omaksi kuvakseen, iäti kasvavassa
loistokkuudessa, yhdeltä kirkkauden
tasolta seuraavalle; [sillä tämä tulee]
Herralta, [joka on] Henki
(2. Korinttolaiskirje 3:18 AMPC).
n mahdollista, että joskus saatat katsoa itseäsi,
O
etkä näytä siltä, mitä Jumala sanoo sinun
olevan. Jopa juuri nyt kun juhlimme, varsinkin kaiken

sen jälkeen, mitä tänä vuonna on tapahtunut, saatat
käydä elämääsi läpi ja ajatella, “Onko minulla mitään
syytä juhlia? Elämä on ollut niin vaikeaa.” Jos ajattelet
tai puhut tähän tyyliin, sinä menet väärään suuntaan.
Lopeta olosuhteisiin tuijottaminen ja katso Sanaan.
Avausjakeemme sanoo, että kun sinä katsot
Jumalan kirkkautta peilistä, joka on Jumalan Sana, sinä
muutut samanlaiseksi kuin se kuva, jonka näet Sanassa.
Mitä enemmän sinä katsot (mietiskelet) Jumalan
Sanaa, sitä enemmän sinä opit tuntemaan itseäsi ja
näet sen, mitä sinä omistat; oman kyvykkyytesi ja sen
kirkkauden, joka sinulla on Jeesuksessa Kristuksessa.
Elämän olosuhteet ovat vain varjoja. Et voi katsoa omaa
varjoasi määritelläksesi sitä, kuka sinä olet tai miltä sinä
näytät; sinun tulee katsoa peiliin.
Raamattu sanoo, “Kristus teissä, kirkkauden
toivo” (Kolossalaiskirje 1:27). Sillä ei ole merkitystä,
minkälaisia kokemuksia sinulla on ollut; Kristus
on sinussa. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkkaus on
elämässäsi! Tämä on se, mitä me näemme Sanan
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peilistä. Tästä on kyse joulussa! Joulu tarkoittaa sitä, että
Kristus on tehnyt oman kotinsa sinuun. Hän on elämäsi
kirkkaus. Hän tuli sinua varten, elääkseen sinussa ja
sinun kauttasi. Halleluja!
Hyväksy tämä totuus! Hyväksy se, mitä Jumala
on sanonut sinusta ja keneksi Hän on tehnyt sinut,
ja mietiskele sitä! Julista rohkeasti, “Koska Kristus
elää nyt minussa, en voi koskaan epäonnistua.
Olen iankaikkinen voittaja, ja minä tuon ilmi Hänen
kirkkaudentäyteisen Kuningaskuntansa kirkkautta ja
vanhurskautta joka päivä ja aivan kaikkialla.” Halleluja!
Käytä aikaasi Jumalan Sanan mietiskelemiseen
nyt tänä aikana. Mietiskele sitä, kuka sinä olet ja omaa
perintöäsi Hänessä. Sinä olet menestys. Sinä elät
vauraudessa, terveydessä, rauhassa ja turvassa. Hän on
antanut sinulle aivan poikkeuksellisen elämän jatkuvasti
kasvavassa menestyksessä ja suurenmoisuudessa. Usko
tämä ja puhu sekä elä myös sen mukaisesti.

TUNNUSTUS
Kristus on minussa. Hänen elämänsä virtaa jokaisessa
olemukseni säikeessä, jokaisessa verisolussani ja
jokaisessa luussani! Olen sitä, mitä Jumala sanoo
minun olevan. Minulla on kaikki se, mitä Hän sanoo
minulla olevan. Voin tehdä kaiken sen, mitä Hän
sanoo minun pystyvän tekemään. Pidän jatkuvasti
katseeni Sanassa ja muutun joka päivä sen kuvan
kaltaisuuteen, jonka näen Sanassa. Sana tulee
täydellisesti ilmaistuksi minussa ja minun kauttani.
Olen menestys Jeesusta varten! Ylistys Jumalalle.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 4:18; Joona 2:8; Jesaja 26:3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 19:1-10 & Sakarja 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 20:1-15 & Sakarja 9-10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OPETTELE ULKOA RAAMATUN
KIRJOITUKSIA
maanantai

Älköön tämä lain kirja sinun suustasi
poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja
yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea,
mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä
onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt
(Joosuan kirja 1:8).

N

ykyään meillä on useita eri Raamatun
käännöksiä ja mahdollisuus lukea Raamattua
myös elektronisilta laitteilta, ja tästä syystä monilla on
kasvavissa määrin vaikeuksia opetella ulkoa Raamatun
kirjoituksia. Koska on niin helppoa etsiä ja löytää
Raamatun jakeita monista eri käännöksistä, vain
yhdellä klikkauksella tai napin painalluksella. Mutta
tämän ei tulisi korvata tai vähentää Sanan paikkojen
ulkoa opettelemista, joka kuuluu tärkeänä osana sinun
hengelliseen kasvuusi.
Raamatun kirjoitusten ulkoa opetteleminen auttaa
sinua treenaamaan omaa mieltäsi säilyttämään Jumalan
Sanaa. Sinun mielesi on ovi omaan henkeesi (2.
Korinttolaiskirje 4:4). Jumalan Sanan täytyy olla sinun
tietoisuudessasi, jotta se voi tuottaa tuloksia omassa
elämässäsi. Kun pidät Sanan omassa tietoisuudessasi,
se tulee silloin olemaan myös suussasi; ja suussasi oleva
Sana on luovaa voimaa.
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Kun luet Raamattuasi, valitse sieltä osuvia jakeita
ja toista niitä ulkoa sydämestäsi käsin. Näin sinä voit
aloittaa Sanan mietiskelemisen, ja mitä enemmän teet
tätä, sitä enemmän Sana saa vallattua alaa hengestäsi.
Ota tavoitteeksi opetella päivittäin ulkoa yksi
Sanan paikka ja seuraa omaa kehitystäsi. Tulet
hämmästymään sitä suurta vaikutusta, joka Sanalla
tulee olemaan elämääsi.

RUKOUS
Jumalan Sana tekee suurta vaikutusta minussa ja
Sanan kautta voitan jokaisella elämäni osa-alueella.
Sana tekee minusta erinomaisen kaikessa. Kun
mietiskelen Sanaa, se hyöty, jota siitä saan, tulee
kaikkien nähtäville! Minä vaellan voitossa, kerään
menestystä menestyksen päälle ja hallitsen kaikkien
olosuhteiden yli, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 4:8; 5. Mooseksen kirja 11:18;
Jeremia 15:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 19:11-21 & Sakarja 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 21:1-12 & Sakarja 11-12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TUO ILMI HÄNEN LUONTOA
Ja uudistukaa jatkuvasti mielenne
hengessä [tuore psyykkinen ja hengellinen
asenne], ja pukekaa yllenne uusi luonto
(uudistettu itsenne), joka on luotu
Jumalan kuvaksi, [Jumalan-kaltainen]
tosi vanhurskaudessa ja pyhyydessä
(Efesolaiskirje 4:23-24 AMPC).

J

os olet uudestisyntynyt, sinussa on Jumalan
elämä ja luonto. Sinut on uudelleen luotu
vanhurskaudessa ja todellisessa pyhyydessä ilmaisemaan
Isän tahtoa ja luontoa. Sinun henkesi uudelleen luotiin
Jumalan kuvaksi ja Hänen kaltaisekseen. Toisin sanoen,
sinut luotiin olemaan kuten Hän ja toimimaan kaikessa
kuten Hän toimii.
Joten sinun on mahdollista ilmaista Hänen
tahtoa ja luontoa, Hänen elämää ja jumalallisia
ominaisuuksia, jotka ovat sinun hengessäsi. Henki
kehottaa meitä avausjakeessamme, “Pukekaa yllenne
uusi luonto, joka on luotu Jumalan kuvaksi, tosi
vanhurskaudessa ja pyhyydessä”, ja tämä tarkoittaa
kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että sinä tuot ilmi
Hänen vanhurskauden elämää itsessäsi. Jokaisessa
asiassa, jokaisessa paikassa ja jokaisessa mahdollisessa
tilanteessa, anna Hänen vanhurskauden tulla esiin
kauttasi. Missä tahansa olet mukana, sinä olet siellä
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todistamassa Jumalan luonteenlaadusta oman elämäsi,
tekojesi ja sanojesi kautta! Halleluja!
Sinä olet ilmaisua Hänestä ja Hänen ojennettuna
käsivartena omalle maailmallesi. Tämä on aina ollut
Hänen unelmansa: ilmaista omaa Itseään täydellisesti
sinussa ja sinun kauttasi. Ainoastaan sinun kauttasi Hän
voi tuoda esiin omaa hyvyyttään, armoaan, viisauttaan
ja erinomaisuuttaan tälle maailmalle. Luonnollinen
ihminen tai henkilö, joka ei ole vielä uudestisyntynyt,
ei voi tuntea Jumalaa ennen kuin hän tapaa sinut.
Tee siitä elämäntyösi, että tuot Pyhän Hengen
kautta kaikkialla esiin Kristusta; tuot esiin Hänen
kirkkautta ja ilmaiset Jumala-elämää, koska se on sinun
kutsumuksesi.

TUNNUSTUS
Tänään minä tuon ilmi Kristuksen elämää ja Hänen
vanhurskauden luontoaan minussa. Tänään olen
välikappaleena Hänelle, ja tuon esiin Hänen
kirkkautta, majesteettisuutta, viisautta ja voimaa.
Minun kauttani Hän perustaa omaa vanhurskauttaan
ja rakkauttaan täällä maan päällä ihmisten sydämiin.
Hänen vanhurskautensa hallitsee minun kauttani
kaiken aikaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 1:30; 1. Pietarin kirje 2:9 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 20 & Sakarja 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 21:13-27 & Sakarja 13-14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN ON TIETOINEN TEKEMÄSTÄSI
TYÖSTÄ
keskiviikko

Sillä Jumala, joka on Uskollinen, ei
ole epäoikeudenmukainen. Miten hän
voisi unohtaa sen työn, jota olet tehnyt
hänelle? Hän muistaa sen rakkauden, jota
sinä osoitat jatkuvasti palvellessasi hänen
rakkaitaan, hänen nimensä kunniaksi
(Heprealaiskirje 6:10 TPT).
ämä on niin inspiroivaa sekä lohduttavaa!
T
Kaikki, mitä sinä teet Herralle, kirjataan ylös
ja sinut tullaan palkitsemaan siitä. Hän on tietoinen

tekemästäsi työstä ja rakkaudestasi. Ehkä joku on
saattanut sanoa sinulle, että hukkaat vain aikaasi ja
että olet typerä, koska julistat evankeliumia ja palvelet
Herraa, mutta Jumala välittää tekemästäsi työstä. Joten
jatka sen tekemistä.
Hän sanoi Ilmestyskirjassa 22:12, “Katso, minä
tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani,
antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.”
Kuinka upea päivä se tuleekaan olemaan! Se on
päivä, jota kannattaa odottaa! Minä kehotan teitä nyt
samoilla Hengen sanoilla, jotka apostoli Paavali sanoi
1. Korinttolaiskirjeessä 15:58, “Sentähden, rakkaat
veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat
Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei
ole turha Herrassa.”
Elämässäsi saattaa olla aikoja, jolloin teet
Herran työtä, mutta näyttää siltä kuin joka puolella
olisi vain vastoinkäymisiä; älä vaivu epätoivoon.
Muista aina tällaisina aikoina, että Herra ei ole
epäoikeudenmukainen niin, että hän unohtaisi
tekemäsi työn ja rakkautesi. Hän tulee palkitsemaan
sinut kaikesta siitä, mitä teet, ja mitä olet tehnyt Hänen
Kuningaskuntansa eteen ja sen tähden.
Hän tietää, että olet itkenyt esirukouksessa; hän
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tietää, että sinä rukoilet kadotettujen sielujen puolesta.
Hän on tietoinen kaikesta siitä, mitä olet antanut
taloudellisesti Evankeliumin leviämisen puolesta, ja
siitä, että olet myös henkilökohtaisesti evankelioinut
ja voittanut sieluja Kristukselle. Hän on tietoinen
kaikista niistä uhrauksista, jotka sinä olet tehnyt
Hänen Nimensä vuoksi; kaikesta ajasta, rahasta,
perheen ja ystävien kanssa ajan viettämisestä, ja niistä
ihmissuhteista, joista olet luopunut Hänen vuoksi! Hän
ei ole unohtanut niitä.
Sinun siunauksiasi ei ole siirretty myöhemmäksi,
vaan ne alkavat jo täällä maan päällä (lue Markus
10:29-31). Et todellakaan ole typerä siksi, että olet
omistautunut Kristukselle. Sinun uskosi, toivosi ja
rakkautesi ei mene hukkaan. Jatka kaiken sen tekemistä,
mitä Herra kehottaa sinua tekemään Hänelle. Jatka
Hänen kirkkauden levittämistä omaan maailmaasi
ja kauemmaksikin tekemiesi vanhurskauden tekojen
kautta.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, sitoudun entistä suuremmalla
sydämen palolla Evankeliumin eteenpäin viemiselle
ja annan siihen kaiken aikani, resurssini ja rahani, ja
aivan kaikkeni. Antaudun Hengellesi yhä suurempaa
työtä varten ja teen kaikkeni sen eteen, että
Kuningaskuntasi laajenee, sillä minä tiedän, että
suuremmat siunaukset kuuluvat minulle Kristuksessa,
suuremman kunnian kanssa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 16:26-27; 2. Johanneksen 1:8 AMPC;
2. Timoteus 4:5-8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 21 & Malakia 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 22:1-10 & Malakia 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SE TEHTIIN SINUN TÄHDEN
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).

T

ämä ylempänä oleva jae ei viittaa hengelliseen
rikkauteen ja hengelliseen köyhyyteen. Kun
sinä opiskelet koko kappaleen ja sen kontekstin, tulet
huomaamaan, että Paavali käsitteli tässä taloudellista
ja materiaalista rikkautta.
Jeesus luopui meidän vuoksemme omasta
maineestaan, rikkauksistaan ja varallisuudestaan.
Hän luopui aivan kaikesta ja identifioi Itsensä meidän
kanssamme, ja otti meidän paikkamme. Hän tuli meidän
luoksemme. Hän teki kaiken meidän vuoksemme. Hän
ei ollut köyhä, mutta Hän tuli köyhäksi sinun vuoksesi.
Sinä et ollut aiemmin rikas, mutta nyt Hänessä sinusta
on tehty rikas, aivan samalla tavalla kuin sinusta on
myös tehty Hänessä vanhurskas.
Tämän totuuden ymmärtäminen saa sinut
vaeltamaan Kristuksessa olevan perintösi valossa;
sinulle kuuluvalla vaurauden paikalla Jumalassa.
Luottamuksesi ei tulisi olla hallituksessa,
yhteiskunnassa tai siinä työssä, jota sinä teet. Sinun
luottamuksesi ei tulisi olla yhdessään pankissa.
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Luottamuksesi täytyy olla Sanassa. Hän tuli jo köyhäksi,
jotta sinä voisit Hänen köyhyydestään tulla rikkaaksi.
Sinun täytyy vain enää astua siihen, mitä Hän on tehnyt
sinua varten ja keneksi Hän on sinut luonut. Sinun tulee
vaeltaa siinä kirkkaudessa, johon Hän on sinut tuonut.
Tästä oli kysymys Hänen kärsimyksissä: “...Kristuksen
Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta
kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta
kirkkaudesta” 1. Pietarin kirje 1:11 (KJV). Kirkkaus on
nyt tullut. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, tunnistan tämän suurenmoisen
perintöni, joka minulla on Kristuksessa, sekä tämän
suurenmoisuuden ja yltäkylläisyyden paikan, johon
sinä olet tuonut minut. Torjun aktiivisesti kaikenlaista
köyhyyttä ja puutetta, ja valitsen jatkuvasti ilon
ja menestyksen täyteisen elämän Kristuksessa.
Vaellan vanhurskaudessa, terveydessä, voitossa ja
menestyksessä, jotka ovat osana minun perintöäni
Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Galatalaiskirje 3:29; 2. Korinttolaiskirje 8:9 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 22 & Malakia 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johanneksen ilmestys 22:11-21 & Malakia 3-4
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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