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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 3,000 eri kielellä
ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme
siihen, että vuoden 2021 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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ÄLÄ MUREHDI MISTÄÄN
Älkää siis murehtiko sanoen: ‘Mitä me
syömme?’ tahi: ‘Mitä me juomme?’ tahi:
‘Millä me itsemme vaatetamme?’Sillä
tätä kaikkea pakanat tavoittelevat.
Teidän taivaallinen Isänne kyllä
tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan
(Matteuksen evankeliumi 6:31-32).

M

iten joku voisi lukea tämän ja yhä vaan jatkaa
tuskailemista elämässään? Hän, joka kehotti
sinua olemaan huolehtimatta huomisesta, on Itse
huomispäivän omistaja. Hän tietää, että kaikki se, mitä
sinä tarvitset erinomaiseen elämään, on jo järjestetty
sinun saatavillesi. Joten kieltäydy tulemasta stressin tai
ahdistuksen taakoittamaksi.
Älä murehdi työstäsi, perheestäsi, liiketoimistasi,
taloudestasi tai mistään muustakaan. Huolehtiminen
on naamioitua pelkoa. Se on pelkoa negatiivisia
mahdollisuuksia kohtaan — uhkakuva ei-toivotuista
tuloksista. Pelko vetää puoleensa näitä kuvia. Jos
esimerkiksi pelkäät jatkuvasti tulevasi sairaaksi, niin
ennen pitkää tulet varmasti sairastumaan.
Parannuskeinona murehtimiselle toimii Jumalan
Sana. Jeesus sanoi, “Tulkaa minun tyköni, kaikki
työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille
levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa
minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä;
niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni
on sovelias, ja minun kuormani on keveä” (Matteus
6
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11:28-30). Filippiläiskirje 4:6 sanoo, “Älkää mistään
murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle
tiettäväksi.”
Toimi Sanassa. Sen sijaan, että murehtisit, pyydä ja
vastaanota, mitä ikinä sitten tarvitkin ja elä Kristuksen
voiton, armon ja yltäkylläisyyden todellisuudessa.
Kaikki mikä jää vajaaksi Kristuksessa Jeesuksessa
olevasta täydellisen ilon ja täyttymyksen elämästä, ei
ole Jumalan parasta sinulle.
Heprealaiskirje 4:3 sanoo, “Sillä me pääsemme
lepoon, me, jotka tulimme uskoon….” Jumala sai kaikki
omat työnsä päätökseen jo maailman perustamisessa
ennen kuin Hän loi ihmisen ja alkoi lepäämään töistään.
Hän on antanut meille tämän saman elämän. Elämän,
joka on vapaa kamppailuista.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että karkoitat kaiken
ahdistuksen sydämeltäni Sanan kautta. Minä olen
jo voittanut Saatanan, maailman ja sen kaikki kriisit,
koska olen tietoisena siitä, että suurempi on Hän, joka
elää minussa. Minä elän Kristuksen rauhassa. Sinä
olet tehnyt kaikesta minuun liittyvästä täydellistä.
Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen,
täyttää sydämeni ja mieleni Kristuksessa Jeesuksessa.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Filippiläiskirje 4:6 AMPC; 5. Mooses 31:6;
2. Timoteus 1:7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 1 & 1. Mooses 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 1:1-14 & 1. Mooses 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANNA HAPPEA KRISTUSLUONNOLLESI

2

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

K

ristinuskon ydinsanoma on Kristus sinussa.
Hän tuo Itseään ilmi ja ilmaisee Itseään sinun
kauttasi ja sinussa. Näin ollen kristitty on se, joka
ilmaisee ja demonstroi Kristuksen elämää, luontoa,
luonteenlaatua ja vanhurskautta. Tämä on yksi niistä
asioista, joihin sinun tulee kiinnittää huomiosi, kun
arvioit omaa hengellisyyttäsi; kuinka paljon omat tekosi,
asenteesi, sanasi ja luonteesi tuovat ilmi Kristusta.
Jos sinua vaikkapa loukataan, tuotko esiin
Kristus-luontoasi vai sallitko lihasi ottaa hallintavallan
tilanteesta? Kun olet uudestisyntynyt, Kristus hallitsee
elämääsi, sillä sinussa on Hänen luonto. Kaikessa siinä,
mitä teet, kieltäydy ojentautumasta lihasi mukaisesti ja
vastaa aina Kristus-luonnostasi käsin.
Kun puhut, tulkoon Kristus kuulluksi. Anna Hänen
rakkauden huokua kaikista sanoistasi ja teoistasi. Salli
Hänen viisautensa täyttää kuulijoitasi, kun puhut
armollisia ja toisia nostavia sanoja. Anna Hänen
puhua kauttasi. Anna Hänen tulla nähdyksi silmissäsi,
olemuksessasi ja kättesi töissä. 2. Korinttolaiskirje
8
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4:11 sanoo, “Sillä me, jotka elämme, olemme alati
annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen
elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.”
Tätä on kristinusko.
Jumala tahtoo tuoda sinun kauttasi ilmi Kristusta;
hän tahtoo koskettaa ja muuttaa toisten elämiä
sinun kauttasi. Profeetta sanoi, “...hän saa nähdä
siemenensä, hän saa nähdä päiviensä jatkuvan…”
(Jesaja 53:10 KJV), sinä olet tämä siemen. Halleluja.
Sinä paljastat Kristuksen kirkkauden ja kauneuden.
Tämä kirkkaus on sinun hengessäsi, jossa Kristus asuu.
Joten katso sisimpääsi, näe tämä sisälläsi oleva kirkkaus
ja tuo sitä esiin omalle maailmallesi.

TUNNUSTUS
Minulla on täysin uusi elämä ja luonto — Jumalan elämä
ja luonto. Minut on uudelleenluotu vanhurskauteen
ja tosi pyhyyteen ilmaisemaan Isän tahtoa ja luontoa.
Minä tuon aina kaikessa ja kaikkialla julki Jumalan
vanhurskautta. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 4:23-24 AMPC; 1. Pietari 2:9 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 2 & 1. Mooses 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 1:15-25 & 1. Mooses 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SANA JA OMAT KOKEMUKSESI
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus,
tartu kiinni iankaikkiseen elämään,
johon olet kutsuttu ja johon hyvällä
tunnustuksella olet tunnustautunut
monen todistajan edessä
(1. kirje Timoteus 6:12).

O

n olemassa ihmisiä, jotka sanovat, että
he rukoilevat, mutta eivät saa vastauksia.
Toiset taas valittavat sitä, että he ovat antaneet
niin paljon Jumalalle, mutta eivät ole saaneet
paljoakaan takaisin. On myös niitä, jotka sanovat,
“Olen puhunut Sanaa keholleni jo pitkän aikaa,
mutta olen edelleen sairas.” Jos olet löytänyt
itsesi tällaisista tilanteista, on eräs asia, joka sinun
tulisi tietää: Omien kokemustesi ei tulisi koskaan
vaikuttaa luottamukseesi Jumalan Sanaa kohtaan.
Sana ei koskaan petä. Jumalan Sana on
totuus riippumatta siitä, mitä omat kokemuksesi
ovat olleet. Vaikka olisi kulunut jo useita päiviä
tai kuukausia eikä odottamaasi muutosta ole
edelleenkään näkyvissä, tämä ei tarkoita sitä, että
Sana ei toimisi. Sinun täytyy ymmärtää, että kristityn
kasvu ja kehitys on asteittain kehittyvää ja uskon
kilvoitus on todellista.
Haasteena voi olla myös oma vajavainen
Sanan tuntemuksesi. Ehkäpä et vielä tiedä tarpeeksi
siitä kyseisestä aiheesta. Näin ollen sinun tulee
jatkaa itsesi ruokkimista Sanalla ja uskoasi täytyy
10
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harjoittaa. Kyse on treenaamisesta.
Jos esimerkiksi jossain kohtaa elämääsi se
otti oman aikansa, että saavutit tietyn päämäärän
uskosi kautta, älä lannistu. Vaan ala kasvattamaan
uskoasi sille tasolle, jolla se voi tuottaa tämän
saman tuloksen aina, kun vain tahdot niin! Jos
siihen meni ensimmäisellä kerralla kolme kuukautta,
sano itsellesi, “Seuraavalla kerralla siihen menee
vain viikko tai jopa vähemmänkin.” Ala sitten
opiskelemaan ja mietiskelemään Sanaa niin, että
pidät keskittymisesi uudessa tavoitteessasi.
Näin treenaat itseäsi Sanassa ja uskon elämässä;
luovuttaminen ei ole vaihtoehto! Puolusta omaa
maatasi ja luota Jumalan Sanaan, että se tulee
voittamaan kaikkien olosuhteiden yli ja viemään
sinut aina voittoon.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos Sanasi totuudellisuudesta. Kaikesta
kohtaamastani vastustuksesta huolimatta minä
pysyn Sanassasi! Jokainen epäsuotuisa tilanne
linjautuu oikeaan linjaan luontoni kanssa, sillä olen
osanottajana Jumalan-kaltaisuudessa. Minä pidän
silmäni Sanassa ja voitan aina, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Joona 2:8; Roomalaiskirje 4:18-20; Heprealaiskirje 11:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 3 & 1. Mooses 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 2:1-12 & 1. Mooses 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PROMOTA HÄNEN VANHURSKAUTTA
Ei idästä, ei lännestä, eikä
etelästäkään tule ylennys
(Psalmi 75:6 KJV).

K

un Jumala laittaa sinut johonkin tiettyyn
työhön, Hänen kiinnostuksensa ei ole siinä
tehtävässä tai tittelissä itsessään. Hänelle on tärkeää,
miten tehokkaasti sinä käytät tätä tehtävääsi Hänen
vanhurskauden esiintuomiseen. Hän tahtoo, että
olet palavana Evankeliumin puolesta ja Hänen
Kuningaskuntansa perustamisen puolesta ihmisten
sydämiin ja maailman kansakuntiin.
Ole kaikkialla kiireisenä Herran asioissa. Seiso
Hänen puolellaan. Sinä olet Hänen lähettiläänä ja
sovituksen viran hoitajana (2. Korinttolaiskirje 5:20-21).
Elämässäsi kaikista merkityksellisintä on se, mitä sinä
teet Evankeliumilla ihmisten sielujen pelastumiseksi,
riippumatta siitä, mikä kutsumuksesi on.
Apostoli Paavali kommentoi 2. Korinttolaiskirjeessä
8:23 eräitä, jotka matkasivat yhdessä hänen kanssaan
hänen lähetysmatkoillaan. Hän oli ylpeä siitä, miten
sitoutuneita he olivat Evankeliumille ja hän sanoi,
“...he ovat seurakunnan lähettiläinä ja Kristuksen
kirkkautena.” Mikä todistus! He ovat seurakunnan
lähettiläinä ja Kristuksen kirkkautena. Mikä kunnia.
Sillä ei ole väliä, missä sinä olet tai mikä kutsumuksesi
12
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on. Näe itsesi lähetettynä, joka edustaa seurakuntaa
ja Kristuksen kirkkautta.
Julista Evankeliumia. Palvele Jumalan Sanalla
omassa maailmassasi olevia ihmisiä. Raamattu sanoo,
että Hän on, “tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan
uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan Henki. Kirjain
näet tuo kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi” (2.
Korinttolaiskirje 3:6). Sinä olet Jumalan suuna, joten
puhu Hänen puolesta! Tee Hänen työtä. Tee suuria
Hänelle. Ole rohkea. Älä anna minkään vaientaa itseäsi.
Jatka Hänen uskon, toivon ja rakkauden sanoman
eteenpäinviemistä, sillä kaiken loppu on lähellä (1.
Pietari 4:7).

RUKOUS
Siunattu Isä, minä kiitän sinua tästä armosta, jonka
avulla voin olla tehokas Evankeliumin palvelutyössä
julistaessani ja levittäessäni sinun vanhurskauttasi
kaikkeen maailmaan. Elämäni on todistusta sinun
voimasta, sillä minä todistan Kristuksesta ja Hänen
pelastavasta armosta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:15; 2. Korinttolaiskirje 5:18;
Roomalaiskirje 1:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 4 & 1. Mooses 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 2:13-23 & 1. Mooses 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SANA SINUSSA
Antakaa Kristuksen sanan asua
runsaana keskuudessanne kaikessa
viisaudessa… (Kolossalaiskirje 3:16).

S

inun reaktiosi elämän haasteisiin ja
vastoinkäymisiin tulee olemaan riippuvaisena
siitä, miten paljon Jumalan Sanaa on talletettu henkeesi.
Hädän päivänä voit ammentaa ainoastaan sinussa
itsessäsi olevasta Sanan varastosta. Jos Sana ei asu
sinussa runsaana, silloin tulet reagoimaan omasta
päästäsi tai pelosta käsin, eikä se tule toimimaan.
Otetaanpa esimerkkinä tilanne, jossa kohtaat
terveydellisen ongelman. Mikäli olet ohjelmoinut
itseäsi vuosien mittaan Sanalla, tulet pysymään
horjumattomana huonoista ennusteista huolimatta.
Koska sinulla on tietoisuus siitä, että olet Jumalankaltainen, Jumalan jälkeläinen, jumalallisella luonnolla
varustettuna. Halleluja!
Henkeesi tekemät Jumalan Sanan talletukset,
jotka ovat saavuttaneet hallintavallan, ovat kaikki
se, mitä tarvitset voittaaksesi vaikeana päivänä. Siksi
sinun tulee tietoisesti mietiskellä Sanaa, jotta se ei ole
ainoastaan päässäsi, vaan myös sydämessäsi täyttäen
jokaisen olemuksesi säikeen! Kun Sana on vahvana
sydämessäsi, siitä seuraa se, että sinä puhut sitä myös
esiin, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.
14
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Kun Sana on runsaana sinussa ja jos sitten joskus
huomaatkin jotain epänormaalia jossain kohtaa
kehoasi, sen sijaan, että reagoisit pelolla, sinä alatkin
tunnustamaan Sanaa, koska hengessäsi on Sanan
kautta erilaista, vakaata ja jumalallista tietoa, joka pitää
sinut voitokkaana kaikissa olosuhteissa. Halleluja!

TUNNUSTUS
Jumalan Sana on minussa NYT tehokkaana ja
tuloksia tuottavana! Kristus on elossa minussa
Sanan ja Pyhän Hengen kautta. Siksi kuljen tänään
voitokkaana kaikissa olosuhteissa. Minä vaellan
Hänen kirkkaudessa menestyksestä menestykseen,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 1:37 AMPC; Kolossalaiskirje 3:16; Joosua 1:8 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 5:1-20 & 1. Mooses 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 3:1-9 & 1. Mooses 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VANHURSKAUS ANTAA SINULLE
HALLINTAVALLAN

6

Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden
kuolema on hallinnut yhden kautta, niin
paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja
vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat
elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen
Kristuksen, kautta (Roomalaiskirje 5:17).

K

irjaimellinen käännös sanasta “hallita”
ylempänä olevassa jakeessa on “kuningas”
tai “olla kuningas”, kyseessä on “kuninkuus” -sanan
verbimuoto. Voisimme oikeastaan sanoa, “Ne, jotka
saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden,
tulevat “olemaan kuninkaina” elämässä” yhden,
Jeesuksen Kristuksen kautta.
Ilmestyskirja 1:6 sanoo, että Hän teki meidät
kuninkaiksi ja papeiksi Jumalalle. Ja mitä kuninkaat
tekevät? He hallitsevat. He käyttävät auktoriteettiaan
oman valtakuntansa hallitsemiseen. Avausjakeemme
kertoo, että me hallitsemme elämän ulottuvuudessa.
Vanhurskaus on uskon kautta tapahtuvaa
jumalallista vapautusta, joka perustuu uuteen
luomukseen Kristuksessa Jeesuksessa. Se on Jumalan
lahja koko maailmalle, joka tulee aktivoiduksi niissä,
jotka vastaanottavat ja tunnustavat Jeesuksen
Herruuden. He ovat niitä, jotka hallitsevat elämässä!
Amplified -käännös sanoo, “...he hallitsevat kuninkaina
elämässä.”
Vanhurskaus antaa sinulle hallintavallan. Tietoisuus
vanhurskaudesta eliminoi syyllisyyden, tuomion ja
alempiarvoisuuden tunteen ja asettaa sinut Saatanan
16

finnish

ja hänen syytöksien yläpuolelle. Se antaa sinulle
myös rohkeuden ja itsevarmuuden rukoilla ja odottaa
vastauksia Jumalalta. Sinä olet Hänen edessään
ilman pelkoa ja häpeää, koska sinulla on rauha
Jumalan kanssa Herran Jeesuksen Kristuksen kautta
(Roomalaiskirje 5:1).
Jos sinulla ei ole ymmärrystä vanhurskaudesta, et voi
elää todella voitokkaasti vihollisen ja vastoinkäymisten
ylitse. Sen sijaan tulet olemaan alamaisena tämän
maailman alkeisvoimille, siinä missä sinun olisi määrä
hallita niiden ylitse.
Tule tietoisemmaksi siitä, että sinä olet Jumalan
vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa. Pysy Sanassa ja
elä Sanassa. Julista uskossa, “Minä olen kuningas, joka
hallitsee vanhurskaudessa. Olen Saatanaa ja hänen
demonejaan ylempänä.” Jeesuksen Kristuksen voiman
kautta koko maailma on alamaisena sinulle. Sinulla
on hallintavalta Saatanan ja kaikkien tämän pimeyden
maailman hallitsijoiden ylitse! Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Olen vanhurskaus-tietoinen. Ja tämä antaa minulle
hallintavallan yli olosuhteiden, demonien ja kaiken
niiden manipulaation. Jopa juuri nyt Jumalan enkelit
tekevät palvelustyötään minua auttaen, sillä olen
saanut vastaanottaa Jumalan ylenpalttisen armon ja
minut on tehty voittajaksi tässä elämässä. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:20-21; Roomalaiskirje 5:17 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 5:21-48 & 1. Mooses 15-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 3:10-17 & 1. Mooses 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

17
17

torstai

SANA ON MEIDÄN OPASTAVA
PERUSTAMME

7

Mutta Henki sanoo selvästi, että
tulevina aikoina monet luopuvat
uskosta ja noudattavat villitseviä
henkiä ja riivaajien oppeja
(1. kirje Timoteus 4:1).
räs asia, mitä tulemme todistamaan
E
näinä lopunaikoina ennen Seurakunnan
ylöstempausta, on uskosta luopuminen (2.

Tessalonikalaiskirje 2:3).
Moni tulee luopumaan
uskosta, sillä he antavat viettelevien henkien saada
huomionsa - henkien, jotka viekottelevat ihmisiä
poispäin Jumalan totuudesta. Nämä henget saavat
ihmisiä antamaan huomionsa demonien opetuksille,
väitteille ja ohjeistuksille, ja näin ne viekottelevat heidät
pois oikealta polulta.
Demonien opit eivät ole uusia. Eeva teki syntiä
Jumalaa kohtaan toteuttamalla Saatanan oppeja.
Saatana valehteli hänelle ja viekotteli hänet pois
totuudesta ja sai näin Eevan johdatetuksi harhaan
(1. Timoteus 2:14). Saatanalla ei ollut häneen mitään
henkilökohtaista kontaktia. Hän tuli käärmeen
muodossa kyseenalaistamaan Jumalan ohjeistusten
totuudenmukaisuutta. Käärme ehdotti Eevalle jotain
aivan muuta luoden näin vääristyneen kuvan Jumalan
Sanasta. Hän totesi Eevalle: “...Onko Jumala todellakin
sanonut: ’Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?” (1.
Mooses 3:1).
Se on jotain, mitä voit löytää tänäkin päivänä
tietyistä piireistä. Kun Jumalan Sana opettaa: “Rakasta
häntä, kenelle avioidut”, he puolestaan sanovat:
“Avioidu hänelle, ketä rakastat”. Mihin he pyrkivät
tällä? Ideaan samaa sukupuolta olevien avioliitoista!
18
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Näin mies voi sanoa, “Avioliitossa on kyse rakkaudesta
ja minä rakastan toista miestä.” Siinä piilee viettelys,
demonien opetus.
Monia houkutellaan vaivihkaa vääränlaisella
Raamatun tulkinnalla väärälle polulle ja vaikkakin
he ovat siinä uskossa, että kaikki olisi hyvin, jokin
on kuitenkin pielessä. Raamattu sanoo: “Koetelkaa
itseänne, oletteko uskossa..?” (2. Korinttolaiskirje
13:5). Ei ole mitään muuta keinoa koetella itseään kuin
Jumalan Sanan kautta.
Raamatusta ei tule koskaan olemaan päivitettyä
versiota. Sen, mitä uskot ja miten elät, tulee olla
yhdenmukaisessa linjassa Raamatun sanoman kanssa.
Jumalan Sana on ja sen tulee olla sinun ohjenuorana ja
perustana elämässäsi. Sana sanoo: “Vai ettekö te tiedä,
etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää
eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat,
ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset,
eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat,
eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa” (1.
Korinttolaiskirje 6:9-10).

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos Sanastasi, joka on lamppu jalkojeni
alla sekä valo tielläni. Minä uskon, hyväksyn ja elän
ainoastaan sinun Sanasi mukaisesti. Kaikki ajatukseni,
vaihtoehtoni, ideani, mielipiteeni ja päätökseni ovat
alisteisia sinun Sanallesi. Askeleeni määräytyvät
Sanastasi, joka toimii iäti luotettavana oppaanani,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 3:11; Roomalaiskirje 12:2;
2. Korinttolaiskirje 13:5 NIV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 6:1-18 & 1. Mooses 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 4:1-11 & 1. Mooses 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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perjantai

8

IKUISESTI VOITOKAS
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka
aina kuljettaa meitä voittosaatossa
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka
paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa
tuoksun! (2. Korinttolaiskirje 2:14).

T

änä päivänä median kautta levitetään todella
paljon synkkiä ja tuhoisia uutisia. Maailmasta
löytyy nyt enemmän vastoinkäymisiä, vaikeita
taloudellisia tilanteita, pahuutta ja kauhua kuin
koskaan aikaisemmin. Maailma on kriittisessä
kiehumispisteessä. Kuitenkin Kristuksessa ollessasi
sinulla ei ole mitään pelättävää. Kristus on sinun maasi,
kotisi sekä ympäristösi.
Kristuksessa olet ikuisesti voitokas. Sinä olet jo
päihittänyt kaikki tämän maailman antikristuksen
henget. 1. Johanneksen kirje 4:4 sanoo: “Lapsukaiset,
te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä
Hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa.”
Paavali julisti Pyhän Hengen kautta
Roomalaiskirjeessä 8:35-37: “Kuka voi meidät erottaa
Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai
vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?
...Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton
hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.”
22
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Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä koettelemuksia,
vainoja taikka myrskyjen pauhuja tai paineita tulet
kohtaamaan, sillä olet enemmän kuin valloittaja.
Jumalan Sana on erehtymätön sekä muuttumaton ja
se samainen Sana sanoo, että olet voittaja Kristuksessa
Jeesuksessa. Minkään ei tulisi musertaa sinua, sillä
sinussa elää Hän, joka on suurempi ja Hän vie sinut
voittoon aina, kaikkialla ja kaikessa. Tätä on elämäsi
Kristuksessa! Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
Edistyn kirkkaudesta kirkkauteen; elämäni on
julistus Jumalan yltäkylläisestä ja pettämättömästä
rakkaudesta. Hän täyttää minut päivittäin etuuksillaan
ja johdattaa minua jatkuvassa voittoparaatissa.
Kävelen Pyhän Hengen voimassa; halliten armon
kautta vanhurskaudessa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 43:2 AMPC; Kolossalaiskirje 1:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 6:19-7:1-6 & 1. Mooses 20-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 4:12-25 & 1. Mooses 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TUO ILMI HÄNEN KIRKKAUTTANSA
Mutta te olette valittu suku,
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja
tekoja, joka on pimeydestä kutsunut
teidät ihmeelliseen valkeuteensa
(1. Pietari kirje 2:9).

Y

ksi kauneimmista ilmestyksistä Jumalan
Sanassa on se totuus, että me olemme
uusina luomuksina Jumalan kirkkaus tässä kyynisessä
ja pimeässä maailmassa. Me olemme ratkaisu tämän
maailman pimeyteen. Raamattu sanoo: “Sillä katso,
pimeys peittää maan ja synkeys kansat…” (Jesaja 60:2).
Synkeä pimeys maailmassa on osoitus siitä, että on
sinun aikasi loistaa ja tuoda valoa omaan maailmaasi.
Roomalaiskirje 8:19 sanoo: “Sillä luomakunnan harras
ikävöitseminen odottaa jumalan lasten ilmentymistä.”
Maailma odottaa, että sinä tuot julki Jumalan kirkkautta
ja tuot sille pelastuksen rappeutumiselta sekä Saatanan
korruptoituneilta vaikutuksilta.
Psalmi 74:20 sanoo, että maan pimeät paikat
ovat täynnä väkivallan pesiä. Tällä tarkoitetaan
sitä hengellistä pimeyttä ja pahuutta, joka vallitsee
tämänhetkisessä maailmassa. Mutta kun sinä ilmestyt
paikalle, pimeys ja raakuus karkoitetaan. Kun sinä
tulet pelastumattomien maailmaan kantaen Jeesuksen
24
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Kristuksen Evankeliumin valoa, heille saapuu pelastus.
Sinä tuot tarkoitusta, suuntaa ja kauneutta omaan
maailmaasi. Sinä olet valona pimeälle maailmalle ja
tämän maan suolana. Jeesus sanoi: “...Niinkuin Isäni
on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät”
(Johannes 20:21). Hän lähetti meidät tuomaan
kirkkautta, erinomaisuutta ja tarkoitusta niiden ihmisten
elämiin, jotka ovat maailmassamme. Tämä on sinun
palvelutyösi. Tämä on sinun elämäsi.

TUNNUSTUS
Olen Jumalan kirkkauden ilmentymä ja sen ulos
heijastuma. Hänen loistonsa, erinomaisuutensa ja
täydellisyytensä tulevat ilmi kauttani. Huolimatta
tämän päiväisen maailman pimeydestä ja vaikeuksista
olen enemmän kuin valloittaja, sillä Kristus minussa
on kirkkauden toivo! Kävelen tässä kirkkaudessa niin
terveydessäni, akateemisissa opiskeluissani, työssäni,
yrityksessäni, perheessäni kuin taloudessanikin!
Ylistys Herralle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 17:22; Roomalaiskirje 8:30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 7:7-29 & 1. Mooses 23-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 5:1-10 & 1. Mooses 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TUNNUSTAMISEN PERIAATE
Mutta mitä se sanoo? “Sana on
sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun
sydämessäsi”; se on se uskon sana,
jota me saarnaamme. Sillä jos sinä
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä
pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan (Roomalaiskirje 10:8-10).
n todella ihmeellistä, miten monet saavat
O
kyllä ymmärrystä tästä ylempänä olevasta
jakeesta, mutta he eivät siltikään huomaa siinä
olevaa ilmestystä, jonka se antaa Seurakunnalle.
Kyse on aivan samasta asiasta, joka on paljastettuna
meille myös Heprealaiskirjeessä 13:5-6: “Älkää olko
vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä
on; sillä hän itse on sanonut: “En minä sinua hylkää
enkä sinua jätä”; niin että me turvallisin mielin
sanomme: “Herra on minun auttajani, en minä
pelkää; mitä voi ihminen minulle tehdä?”
Näissä jakeissa Henki antaa meille todella tärkeitä
neuvoja viidennestä jakeesta alkaen. Hän sanoo, että
älkää olko vaelluksessanne ahneita, vaan tyytykää
siihen, mitä teillä on. Hän olisi voinut lopettaa tähän,
mutta Hän ei tehnyt niin. Vaan Hän jatkoi ja kertoi
meille syyn siihen, miksi Hän ylipäätään alunperin
sanoi näin. Vastauksen tähän löydämme viidennen
jakeen jälkimmäisestä osasta: “sillä hän itse on sanonut:
En minä sinua hylkää enkä sinua jätä”. Jos Hän olisi
pysähtynyt tähän, se olisi tarkoittanut, että Hän halusi
26
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meidän vain näkevän tämän lupauksen, joka olisi ollut
ihan mukavaa. Mutta Hän paljasti meille kuitenkin
jotain todella syvällistä seuraavassa jakeessa, jossa
Hän sanoi, “...niin että me turvallisin mielin sanomme:
“Herra on minun auttajani, en minä pelkää; mitä voi
ihminen minulle tehdä?” Tästä näemme tunnustamisen
periatteeen. “Jumala on sanonut, jotta sinä voisit
rohkeasti sanoa...”
Jumala antoi meille Hänen Sanansa, jotta
voisimme rohkeasti vastata siihen yhdenmukaisessa
linjassa. Tämän tekeminen muuttaa elämäsi. Pelkkä
lupaus itsessään ei muuta elämääsi, vaan sinun tulee
soveltaa tätä periaatetta lupauksiin.
Soveltaessasi tätä periaatetta, sinä et vain “lainaa”
sitä, mitä Jumala on sanonut, vaan sinä vastaat omasta
uskostasi käsin Sanaan, sen perusteella, mitä ymmärrät
Hänen odottamasta vastauksesta. Sanan opiskelun ja
Pyhän Hengen avulla opit vastaamaan oikein. Hän antoi
meille suun sitä varten, että voisimme puhua ja käyttää
Hänen Sanaansa muovaamaan ja muotoilemaan omia
elämiämme ja kohtaloitamme kulkemaan samassa
linjassa Hänen täydellisen tahtonsa kanssa. Halleluja!

RUKOUS
Kallisarvoinen Isä, sinä olet siirtänyt minut pimeyden
vallasta sinun ihmeelliseen Valon Kuningaskuntaan,
jossa minä hallitsen kaikkien olosuhteiden yläpuolella.
Vaurauteni ei ole riippuvainen yhdenkään maan tai
hallituksen taloudellisesta tilanteesta. Sinun Sanasi
tunnustamisen kautta kuljen aina jatkuvassa voitossa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. Korinttolaiskirje 4:13; Markus 11:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 8:1-27 & 1. Mooses 25-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 5:11-20 & 1. Mooses 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄ PÄÄTTÄVÄISESTI HÄNELLE
Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut
kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli
lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä
Jumalan tykö (Johannes 13:3).
postolien teoissa 21 Tyyroksen pyhät
A
varoittivat Paavalia ja pyysivät, että hän ei
lähtisi Jerusalemiin, koska hän oli aiemmin joutunut

kärsimään siellä. He kertoivat Paavalille, että häntä
tultaisiin kiduttamaan, hänet vangittaisiin ja tapettaisiin.
Mutta se, mitä Paavali vastasi, on todella inspiroivaa!
Hän sanoi, “Mitä te teette, kun itkette ja särjette
minun sydäntäni. Sillä minä olen valmis, en
ainoastaan käymään sidottavaksi vaan myöskin
kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen
tähden” (Apostolien teot 21:13).
Miten määrätietoinen hän olikaan! Hän kieltäytyi
pelkäämästä. Hän oli kuin Jeesus, joka käänsi kasvonsa
kohti Jerusalemia vaeltaaksensa sinne, vaikka se
tarkoitti Hänelle kuolemaa! Raamattu sanoo, “Ja
kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä,
käänsi hän kasvonsa vakaasti Jerusalemia kohti,
vaeltaaksensa sinne” (Luukas 9:51 KJV). Tämä
ilmaisu “käänsi vakaasti” on kreikaksi “stērizō” ja se
tarkoittaa “kääntyä päättäväisesti johonkin suuntaan“,
päättäväisenä olemista.
Jeesuksen ilme oli niin päättäväinen, että kuka
tahansa, joka katsoi Häneen, pystyi kertomaan, että
Hän oli aikeissa tehdä jotain; Hän oli tehnyt päätöksen.
Hän kyllä tiesi, mikä Häntä odotti Jerusalemissa.
Hän sanoi omille opetuslapsilleen, “Ihmisen Poika
pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja
28
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ristiinnaulittaman...” (Luukas 24:7), mutta Hän ei
antanut minkään estää Itseään; Hän käänsi kasvonsa
vakaasti kohti Jerusalemia vaeltaaksensa sinne.
Samarialaiset olivat vihamielisiä Jeesusta kohtaan,
koska he pystyivät näkemään Hänen kasvoistaan sen,
että Hän oli menossa Jerusalemiin, eivätkä he pitäneet
siitä (Luukas 9:53). Hänen ilmeestään pystyi näkemään,
että Hän oli tehnyt tämän päätöksen; se näkyi Hänen
kasvoiltaan! Hän tiesi, että Isä luotti Häneen.
Vaikka Isä olikin antanut kaiken Hänen käsiinsä,
päätös siitä, että tulisiko Hän kuolemaan maailman
puolesta vaiko ei, oli jätetty Hänelle (Jeesukselle).
Mutta Hän valitsi pysyä keskittyneenä. Sinun tulisi myös
palvella Häntä omalla elämälläsi ja elää kristittynä yhtä
määrätietoisesti riippumatta siitä, mitä tapahtuu!
Tee päätös, joka on Jeesuksen arvoinen, koska
Hän teki päätöksen sinun pelastamiseksi. Älä anna
koskaan minkään tulla häiritsemään sitä, miten palvelet
Herraa ja viet Evankeliumia eteenpäin kaikkialla ympäri
maailmaa. Tee niin vahva päätös, että se näkyy sinun
kasvoiltasi.

TUNNUSTUS
Elän määrätietoisesti Herralle ja Hänen kunniaansa
varten. Olen innoissani Pyhästä Hengestä ja
Jumalan Sanasta, ja pysyn aina palavana sielujen
voittamisessa. Tämän päivän maailmassa olevista
haasteista ja vaikeuksista huolimatta, palvelen Herraa
päättäväisesti ja loistan aina vaan kirkkaampana
Herran kunniassa ja vanhurskaudessa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:14-15; Johannes 9:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 8:28-9:1-17 & 1. Mooses 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 5:21-30 & 1. Mooses 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ROHKEUS HÄDÄN PÄIVÄNÄ
Tässä on rakkaus tehty täydelliseksi, että
meillä olisi rohkeus tuomion päivänä:
sillä sellainen kuin hän on, sellaisia
olemme mekin tässä maailmassa
(1. kirje Johannekselle 4:17 KJV).

M

uutamia vuosia sitten eräs kultti kidnappasi
erään kristityn veljen. Kun he saapuivat
kidnappaajien pyhäkköön, tämä mies näki siellä useiden
ihmisten pääkalloja, joiden kaulat oltiin katkaistu. Vähän
sen jälkeen, kun he olivat saapuneet perille, he aloittivat
rituaalit ja alkoivat kutsumaan uusia vankejaan yksi
toisensa perään mestattavaksi.
Samantien tämä veli alkoi puhumaan kielillä. Ja
kun hän puhui kielillä, yksi kultin jäsenistä yritti tulla
hiljentämään hänet, mutta hän puhui kielillä vain entistä
suurempaan ääneen. Samaan aikaan, kun kaikki muut
vapisivat pelosta, hän puhui kielillä! Hetken päästä
kultin jäsenten keskuudessa puhkesi kamala mekastus
ja he päättivät heittää tämän miehen pois heidän
keskuudestaan. Hän pääsi vapaaksi.
Tämän veljen kokemus paljastaa sen, mitä
tapahtuu, kun olet täynnä Henkeä: sinä olet rohkea!
Sillä hetkellä, kun ongelmat iskevät, Pyhän Hengen
voima nousee sinussa esiin; suustasi alkaa tulemaan
sanoja, jotka ovat täynnä jumalallista voimaa.
Hengen täyteydessä voitto on aina täysin varma.
Kun kohtaat haasteita, sinä olet valmiina; sinä olet
rohkea hädän päivänä. “Tuomio”-sana juontaa juurensa
kreikan kielen sanaan “krisis”, josta olemme saaneet
30
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“kriisi”-sanan. Tämä sana viittaa todella vaikeisiin ja
vaarallisiin aikoihin.
Olen myös kuullut, miten eräs kristitty matkusti
kerran linja-autossa, mutta yhtäkkiä he joutuivat
kamalaan onnettomuuteen ja kaikki kuolivat. Olisiko
tämän kristityn pitänyt kuolla heidän kanssaan? Ei!
Häneltä olisi pitänyt löytyä rohkeutta hädän päivänä.
Hänen olisi pitänyt julistaa hädän hetkellä,
“Jeesuksen Nimessä, minä säilyn hengissä! Minä en
kuole!” Eikä hänen välttämättä olisi tarvinnut edes sanoa
mitään, jos hän oli vain rukoillut ennen kuin hän nousi
linja-auton kyytiin.
Raamattu ei sano, “...että me voisimme vain huutaa
hädän päivänä”; ei, vaan se sanoo, että meillä olisi
rohkeus hädän päivänä. Hengen rohkeuden avulla
sinä voitat aina riippumatta siitä, minkälaisia ne kriisit
tai olosuhteet ovat. Halleluja!

TUNNUSTUS
Hallitsen tässä elämässä rohkeudella ja aivan
ehdottoman varmalla uskollani. Riippumatta
siitä, mitä kohtaan elämässäni, minä kieltäydyn
ahdistumasta tai pelkäämästä. Käsken kaikkia
olosuhteita rauhoittumaan ja tyyntymään. Kohtaan
elämän rohkeasti sekä itsevarmasti, ja voitan aina,
koska suurempi on Hän, joka on minussa kuin hän,
joka on tässä maailmassa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:17-18; Sananlaskut 24:10; Sananlaskut 28:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 9:18-38 & 1. Mooses 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 5:31-40 & 1. Mooses 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINÄ OLET PAIKASSA, JOTA
KUTSUTAAN KRISTUKSEKSI

13

Häntä, joka on pelastanut meidät
pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät
rakkaan Poikansa valtakuntaan
(Kolossalaiskirje 1:13).

A

vausjakeessamme lukee, että sinut on siirretty
pimeyden vallasta Jumalan rakkaan Pojan
valtakuntaan, joten tämä on se uusi paikka, jossa sinä
elät. Tätä paikkaa kutsutaan “Kristukseksi”, jossa sinä
hallitset pimeyden yläpuolella.
Jos olet kokenut esimerkiksi öisin demonista
painostusta tai olet nähnyt painajaisia, tämä saattaa
johtua siitä, että et ole tiennyt, kuka sinä olet tai että
missä sinä todella olet. Nyt kun tiedät tämän, tällaisten
asioiden ei tulisi enää koskaan tapahtua uudestaan.
Jeesus sanoi, “ja te tulette tuntemaan totuuden, ja
totuus on tekevä teidät vapaiksi” (Johannes 8:32). Sinä
et tarvitse vapautusta, koska sinä tulit vapaaksi silloin,
kun sinä astuit sisälle Kristukseen. Raamattu sanoo, “Siis,
jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus…”
(2. Korinttolaiskirje 5:17). Kolossalaiskirjeessä 2:6 (NIV)
sanotaan, ”Kun siis olette ottaneet vastaan Kristuksen
Jeesuksen Herraksenne, niin jatkakaa eläen hänessä.”
Elä elämääsi KRISTUKSESSA! Vie tämä Kristusilmapiiri kaikkialle, minne menet. Sinä olet suojassa,
turvassa ja Hänen voimansa vartioimana tässä uudessa
kodissasi (Kristuksessa). Tästä täytyy tulla yhtä todellista
sinulle kuin siitä asunnosta, jossa sinä asut fyysisesti. Kun
tulet tietoiseksi tästä, et tule enää koskaan kokemaan
turhautumista, lannistumista, pelkoa, sairauksia, tauteja
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tai heikkouksia.
Saatat nyt sanoa, “Mutta Pastori Chris, mitä jos
olen ollut uudestisyntyneenä jo monia vuosia, mutta silti
tällä hetkellä kehossani on jotain ongelmia?” Tämä on
yksinkertaista: ymmärrä, että olet Kristuksessa ja sinulla
on auktoriteetti Hänessä ja sano nyt tästä tietoisuudesta
käsin, “Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen Nimessä,
minä pidän kiinni kaikesta siitä, mikä kuuluu minulle!
Minä kieltäydyn kivuista! Minä kieltäydyn kaikenlaisista
heikkouksista ja seison vahvana Kristuksessa!” Tämän
jälkeen kiedo kätesi oman kehosi ympärille ja sano,
“Keho, mukaudu tähän!”
Sinun kehollesi ei jää mitään muuta vaihtoehtoa
kuin mukautua sanoihisi. Sinä et ole Saatanan
hallintavallan alla, vaan sinä olet Kristuksessa. Olet
suurenmoisen kirkkauden ja hallintavallan paikassa,
jossa sinulla on voima yli Saatanan, sairauksien, tautien
ja kuoleman. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
Minut on siirretty pimeyden voimien hallintavallan,
kontrollin ja auktoriteetin alaisuudesta täydelliseen
turvaan! Minä elän Jumalan läsnäolossa ja toimin
Kristuksen hallintavallasta käsin. Minä istun yhdessä
Kristuksen kanssa kirkkauden ulottuvuudessa — niin
kaukana ja korkealla, että Saatana ei voi päästä
minuun käsiksi. Olen aivan ylivoimainen Saatanaan
verrattuna! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:17; Efesolaiskirje 2:6;
Kolossalaiskirje 1:12-14 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 10:1-23 & 1. Mooses 31-33
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 5:41-48 & 1. Mooses 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KYLVÄ SANAA JATKUVASTI ITSEESI
Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä
pilkata; sillä mitä ihminen kylvää,
sitä hän myös niittää
(Galatalaiskirje 6:7).

J

umalan Sana on siemen. Mitä sinun tulee tehdä
siemenelle, jos tahdot sen tuottavan hyvän
sadon? Sinun täytyy kylvää se oikeaan ympäristöön.
Sanan mietiskelyn kautta sinä kylvät Jumalan Sanaa
omaan sydämeesi. Jos sinä et kylvä oikeita siemeniä,
rikkaruohot alkavat kasvamaan itsestään. Sinun
sydämesi on Jumalan puutarha, joten et voi sallia
“rikkaruohojen” kasvavan siellä.
Rikkaruohot ovat vääriä ajatuksia, joita on myös
mahdollista vastaanottaa omaan sydämeen. Jos sallit
niitä, ne tulevat tuhoamaan sen sadon, jonka Jumalan
Sana olisi muuten aikaansaanut elämässäsi. Juuri
tämä tapahtui siinä vertauksessa, jonka Jeesus kertoi
meille kylväjästä, joka lähti kylvämään siemeniään (lue
Matteus 13:7, 22).
Tee päätös mielessäsi siitä, että sallit ainoastaan
oikeita siemeniä omaan sydämeesi, koska aivan kuten
avausjakeessamme sanotaan: sitä, mitä sinä kylvät, sitä
sinä tulet myös niittämään. Kun Sana on sydämessäsi, se
tuottaa sinulle Sanan sadon ja saa aikaan suurenmoisia
siunauksia elämässäsi. Joten kylvä Sanaa jatkuvasti
omaan sydämeesi; tavoittele tätä omassa sydämessäsi.
Kun sinä opiskelet ja mietiskelet Raamatun
kirjoituksia, sano itsellesi, “Minä vaellan totuudessa.
Minä vaellan rakkaudessa. Minä vaellan Kristuksessa.
34

finnish

Kuljen Hengen johdattamana. Minulla on Hengen
rohkeus. En hyväksy yhtäkään sairautta kehooni,
vaan minä vaellan jumalallisessa terveydessä, Herran
Jeesuksen Kristuksen Nimessä!”
Elämme vaikeita aikoja. Raamattu sanoo, “Mutta
tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita
aikoja” (2. Timoteus 3:1). Elämme nyt tätä aikaa, josta
tässä Sanan paikassa puhutaan, ja ainoastaan ne, jotka
vaeltavat Sanan hallintavallassa ja tietoisena Sanassa
olevasta voitostaan, tulevat kestämään.
Joten opettele Jumalan Sanaa itseäsi varten ja
omaa elämääsi varten. Talleta sitä omaan sydämeesi
ja anna sen tulla myös ulos omasta suustasi, “Sillä
sydämen kyllyydestä suu puhuu” (Matteus 12:34).

TUNNUSTUS
Minun sydämeni on Jumalan puutarha ja Hänen
Sanansa kasvaa minussa jatkuvasti ja saa aikaa
siunauksien satoja. Asetan vartion sydämeeni
ja sallin ainoastaan Sanan kasvaa ja kukoistaa
sydämessäni. Sanan avulla minä vaellan aina voitossa
ja menestyksessä sekä menen jatkuvasti elämässäni
eteenpäin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 20:32; Roomalaiskirje 10:10;
Luukas 6:45; Filippiläiskirje 4:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 10:24-42 & 1. Mooses 34-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 6:1-13 & 1. Mooses 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RAUHA JA VANHURSKAUS
Silloin vanhurskauden hedelmä on
rauha… (Jesajan kirja 23:17).

P

salmi 85:10-11 (KJV) kertoo meille jotain todella
kaunista. Siinä sanotaan, “Armo ja totuus
kohtaavat toisensa, vanhurskaus ja rauha suutelevat
toisiaan. Totuus versoo maasta, ja vanhurskaus katsoo
alas taivaasta.” Uudessa Testamentissa armo ja totuus
ovat kohdanneet toisensa, ja vanhurskaus ja rauha ovat
suudelleet toisiaan. Roomalaiskirje 5:1 sanoo, “Koska
me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin
meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen kautta.”
Tämä sana, joka on käännetty vuoden 1938
Raamatun käännöksessä “vanhurskaiksi” on kreikaksi
“Dikaioo”, joka tarkoittaa vanhurskaaksi julistamista
ja vapauttamista. Koska sinut on nyt julistettu
vanhurskaaksi ja sinä seisot oikeassa suhteessa Jumalan
kanssa uskon kautta, sinulla on nyt rauha Jumalan
kanssa Herran Jeesuksen Kristuksen kautta; sinä olet
yhtä Hänen kanssaan. Tämä sana “rauha” on kreikaksi
“eirene”, joka tarkoittaa takaisin yhdeksi tulemista,
jonkun tuomista harmoniaan, suojaan ja sovintoon
Jumalan kanssa.
Sinun ei tarvitse koskaan pelätä sitä, että jonain
päivänä Jumala tulisikin yhtäkkiä muistelemaan niitä
vääriä asioita, joita olet tehnyt ja rankaisemaan sinua
38

finnish

synneistäsi. Sinä olet Hänessä kotona; olet nyt levossa
Hänessä Kristuksen Jeesuksen kautta. Hän teki tämän
mahdolliseksi. Hänen vanhurskautensa, jonka sinä olet
vastaanottanut, on saanut tämän aikaan. Hän johdatti
sinut Itsensä luokse. Ja nyt olet yhtä Hänen kanssaan:
“…Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki
molemmat yhdeksi…ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden, luodakseen itsessänsä…
yhden uuden ihmisen, tehden näin rauhan, ja yhdessä
ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa
ristin kautta…Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka
kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat…”
(Efesolaiskirje 2:13-19).

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä kirkkauden
täyteisestä elämästäni Kristuksessa ja ykseydestäni
sinun kanssasi. Vanhurskautesi on tuonut rauhan
minulle; rauhan menestyksessä! Kiitos tästä upeasta
elämästä hallintavallassa ja ilossa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 14:27; Efesolaiskirje 2:14-17 NIV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 11:1-30 & 1. Mooses 36-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 6:14-24 & 1. Mooses 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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YLISTYKSESSÄ TÄYTYY OLLA SISÄLTÖÄ
Uhratkaamme siis hänen kauttansa
Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on:
niiden huulten hedelmää, jotka hänen
nimeänsä ylistävät (Heprealaiskirje 13:15).

K

un puhumme siitä, mitä ylistäminen on Uudessa
Testamentissa, monet eivät ymmärrä, mitä se
todella tarkoittaa. Ylistäminen on sitä, että ilmaisemme
ylenpalttisesti sitä, kuinka paljon arvostamme Jumalan
hyvyyttä, siunauksia, ystävällisyyttä ja vanhurskautta. Se
on Hänen luonteensa arvostamista ja tunnustamista.
Kun sinä sanot “Herra sinä olet niin armollinen
ja ystävällinen; olet siunannut minua; sinä olet
vanhurskas“ jne., silloin sinä tunnustat sitä, kuka Hän
on ja arvostat Hänen luonnettaan; tätä on ylistäminen.
Kun sinä palvot Herraa tällä tavoin, sinä tuot sillä
esiin sitä, kuka Hän on sinun elämässäsi. Tämä erottaa
Hänet aivan kaikesta muusta. Kun sinä kiität Häntä
Hänen hyvyydestään, huolenpidostaan, siunauksistaan
ja kaikista niistä ihmeellisistä asioista, joita Hän on
antanut sinulle ja mitä Hän on tehnyt sinulle, silloin sinä
tunnustat sitä, että Hän on Se, joka on tehnyt kaikki
nämä kauniit asiat. Ja tästä seuraa se, että Hän tulee
tekemään vielä entistä enemmän sinun elämässäsi.
Olet saattanut kuulla joidenkin sanovan, “No,
kaikkihan voivat palvoa Jumalaa, miten itse haluavat.
Voin päättää olla vain hiljaa ja palvoa Jumalaa
mielessäni”, mutta tämä on väärin. Se on kyllä totta,
että Jumala näkee sydämeesi, mutta silti Jeesus sanoi,
“Kun rukoilette, sanokaa…” (Luukas 11:2). Hän ei
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sanonut, “...ajatelkaa.” Palvomisessa täytyy olla sisältöä.
Vanhan Testamentin aikaan, kun profeetat ja
papit rukoilivat, heidän rukoukset kirjoitettiin ylös, jotta
voisimme nyt nähdä sen, että he lausuivat rukouksensa
ääneen. Aivan samalla tavalla, kun Jeesus rukoili, Hän
puhui ääneen niin, että muut kuulivat Häntä. Hän ei
vain ajatellut jotain omassa mielessään.
Tämä sama pätee myös palvomiseen; me
palvomme Jumalaa Hengen ja Sanan kautta (hengessä
ja totuudessa)! Me kohotamme kätemme Hänen
puoleensa ja teemme tunnustuksia Hänen Nimelleen:
“Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka
aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää,
jotka hänen nimeänsä ylistävät” (Heprealaiskirje
13:15). Me ylistämme ja siunaamme Jumalaa Hänen
suuruudestaan, ystävällisyydestään, rakkaudestaan,
myötätunnostaan ja armostaan. Halleluja!

RUKOUS
Siunattu Jeesus, sinä olet kaikkea muuta suurempi.
Sinä hallitset taivaita ja maata; aivan kaikkea aina
galakseista hallituksiin saakka. Yksikään nimi tai valta
ei ole sinun majesteettisen hallitavaltasi ulkopuolella!
Sinä olet niin suurenmoinen, Herra! Sinä yksin olet
ainoa Jumala, olet kaiken kunnian, majesteettisuuden
ja ylistyksen arvoinen, nyt ja iankaikkisesti. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 13:15; Psalmit 138:2; Ilmestyskirja 4:10-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 12:1-21 & 1. Mooses 38-39
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 6:25-34 & 1. Mooses 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

41
41

17
TUNNISTA SE AUKTORITEETTI, JOKA
MEILLÄ ON HÄNEN NIMESSÄÄN
sunnuntai

Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt
ja yhdessä hänen kanssaan asettanut
meidät taivaallisiin Kristuksessa
Jeesuksessa (Efesolaiskirje 2:6).
oimme tehdä niin paljon, kun käytämme
V
auktoriteettiamme ja hallintavaltaamme
Kristuksessa. Mutta aivan liian monet kristityt ovat
olleet vain hiljaa aivan liian monista asioista ja he ovat
eläneet ikään kuin olisivat uhreina tässä elämässä; ei!
Ota hallintavalta, koska sinä olet hallintavallassa.
Sinä istut yhdessä Kristuksen kanssa voiman paikalla,
auktoriteetin paikalla. Sinulla on Hänen hallintavaltansa.
Se on juridisesti sinun, joten käytä sitä! Korjaa asioita
omassa elämässäsi, kodissasi, palvelutyössäsi, työssäsi,
liiketoiminnassasi, kaupungissasi ja asuinmaasi
tilanteessa jne., käyttämällä Jeesuksen Nimeä. Tämä
Nimi on suurempi kuin yksikään hallitus, instituutio,
nimi tai titteli, joka voidaan antaa jollekin tässä
maailmassa tai tulevassa maailmassa.
Jeesus Kristus on kaiken Herra, Hän on kaiken
lihan Jumala. Tällä tietoisuudella sinä voit ja sinun
tulisikin pysäyttää kaikki kapinat, sodat, epidemiat,
pahuudet, vaaralliset tilanteet ja kaaokset, joita
paholainen suunnittelee ja yrittää levittää kaikkialle
ympäri maailmaa. Näiden asioiden pysäyttäminen on
yksinkertaista: Käytä rukouksessa Hänen Nimessään
olevaa auktoriteettia ja voimaa!
Message-Raamatunkäännös antaa meille todella
erinomaisen tulkinnan Efesolaiskirjeestä 1:12; siinä
sanotaan, “Jumala on herättänyt hänet kuolleista ja
asettanut hänet valtaistuimelle korkealle taivaaseen
vastuuseen universumin hallitsemisesta, kaikesta aina
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galakseista hallituksiin saakka, eikä yksikään nimi tai
valta jää hänen hallintavaltansa ulkopuolelle. Eikä
ainoastaan tässä ajassa, vaan iankaikkisesti. Hän
on hallinnassa kaikesta, hänellä on viimeinen sana
kaikkeen….” Tämä on todella ihmeellistä.
Hän ei kuitenkaan ole hallinnassa ja hallitse, jos
sinä et tee mitään. Hän johtaa tätä maailmaa ja asettaa
asioita järjestykseen meidän, Seurakunnan, kautta.
Me olemme Hänen jälkeläisiä ja jatkamme Hänen
päiviään täällä maan päällä; Hän hallitsee meidän
kauttamme. Kun sinä puhut, Hän puhuu. Kun sinä käyt
kansakunnassasi olevia pimeyden ja pahuuden voimia
vastaan, silloin Hän käy niitä vastaan.
Saatanalla ei ole mitään mahdollisuuksia, jos sinä
tunnistat asemasi ja käytät kykyjäsi Kristuksessa — sitä
kirkkautta ja voimaa, joka sinulla on Hänen Nimessään!
Julista Jeesuksen Nimessä täsmällisesti niitä muutoksia,
joita haluat nähdä omassa elämässäsi ja näin sinä tulet
saamaan todistuksen. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
Minä istun yhdessä Kristuksen kanssa taivaallisissa,
paljon korkeammalla vaikeuksia, ongelmia, vaaroja
ja tämän maailman korruptoituneita vaikutuksia.
Tänään minä hallitsen ja kuljen voitossa kaikkien
olosuhteiden yläpuolella. Kristus hallitsee ja
johtaa minun kauttani. Hänen hallintavaltansa ja
vanhurskautensa tulee esiin minun kauttani. Siunattu
olkoon Hänen Nimensä iankaikkisesti.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 2:5-6 AMPC; Filippiläiskirje 2:9-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 12:22-50 & 1. Mooses 40-41
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 7:1-12 & 1. Mooses 17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN KÄRSIMYKSENSÄ UPEA
AIKAANSAANNOS
maanantai

Koska hänen jumalallinen voimansa
on lahjoittanut meille kaiken, mikä
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan,
hänen tuntemisensa kautta, joka on
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään (2. Pietari kirje 1:3).

K

ristitty on kutsuttu kirkkauden ja erinomaisuuden
elämään. Hän on Kristuksen kärsimysten
hedelmä. Raamattu puhuu Kristuksen kärsimyksistä ja
sitä seuraavasta kirkkaudesta (1. Pietari kirje 1:11). Sinä
olet tämä kirkkaus, jonka Hän näki ja jonka tähden Hän
kesti ristillä häpeästä välittämättä (Heprealaiskirje 12:2).
Sinä olet Hänen kärsimyksensä upea aikaansaannos.
Jeesus Kristus on Isän kirkkauden säteily. Hän
on Isän olemuksen kuva (Heprealaiskirje 1:3). Ja Hän
on tehnyt myös sinusta samanlaisen, sillä Raamattu
sanoo, että sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin
olemme tässä maailmassa (1. Johannes 4:17). Hän
sanoi, “Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit,
minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä,
niinkuin me olemme yhtä” (Johannes 17:22). Elä tässä
tietoisuudessa joka päivä!
2. Korinttolaiskirje 3:18 avaa meille tätä vielä lisää.
Se kertoo meille, että Jumalan Sana on peili: “Mutta
me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme
Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen,
niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.” Peili
heijastaa sitä, mitä sen eteen laitetaan. Jos seisot peilin
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edessä, sinä näet siitä oman kuvasi. Jumalan Sana on
peili ja se kuva, jonka se sinusta näyttää, on “Jumalan
kirkkaus”. Tällainen sinä olet todellisuudessa!
Sinut on kirkastettu yhdessä Jeesuksen kanssa.
Hänen elämänsä ja vanhurskautensa tekee sinussa
työtään juuri nyt aivan sen saman Pyhän Hengen
kautta, joka herätti Hänet kuolleista.
Tämä on niin suurenmoista! Jumala on valinnut
sinut tuomaan Hänelle kunniaa ja tuomaan esiin
Hänen kirkkauttaan täällä maan päällä: “Mutta te olette
“valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka
on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa”
(1. Pietari kirje 2:9).

RUKOUS
Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet tuonut minut pois
synnistä, sairauksista, masennuksesta, köyhyydestä,
turhautumisista ja kaikesta siitä, mikä liittyy
Saatanaan ja pimeyteen, sinun iankaikkiseen
kirkkauteesi — paikkaan, jossa minä loistan ja
hallitsen kirkkaudentäyteisesti tässä elämässä armon
ja vanhurskauden kautta. Minun elämäni polku on
pelkkää kirkkautta, voittokulkuetta ja menestystä.
Kunnia sinun Nimellesi iankaikkisesti!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 2:9 AMPC; Roomalaiskirje 8:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 13:1-23 & 1. Mooses 42-43
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 7:13-20 & 1. Mooses 18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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USKON SANA SUUSSASI
Mutta mitä se sanoo? “Sana on
sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun
sydämessäsi”; se on se uskon sana, jota
me saarnaamme (Roomalaiskirje 10:8).

J

umalan Sana suussasi on se, missä voittosi on.
2. Korinttolaiskirje 4:13 sanoo, “Mutta koska
meillä on sama uskon Henki, niinkuin kirjoitettu
on: “Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin
mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme.”
Sinä olet voittaja Kristuksessa Jeesuksessa ja sinä
pysyt tässä voitossa uskontäyteisten sanojesi avulla.
Riippumatta siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu, puhu aina
niin kuin voittajat puhuvat. Puhu vanhurskautta; puhu
menestystä, kirkkautta ja erinomaisuutta.
Voittajat eivät puhu pelkoa, puutetta tai heikkoutta,
vaan he puhuvat Jumalan viisautta: “Kuitenkin me
puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta
emme tämän maailman viisautta…vaan me puhumme
salattua Jumalan viisautta…” (1. Korinttolaiskirje 2:67). Toiset saattavat kyllä valittaa tässä maailmassa
olevasta pimeydestä, joka tuhoaa maailman taloutta ja
markkinoita, mutta millään näistä asioista ei tulisi olla
vaikutusta sinuun, koska sinä et ole tästä maailmasta.
Kun ihmisten tiet painuvat alas, sinä sanot, “Minä
pysyn korkealla! Ihana maa on tullut minun osakseni
ja minulle on annettu kaunis perintö. Menestykseni
on täysin riippumaton olosuhteista.” Näin voittajat
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puhuvat. He vastaavat olosuhteisiin ja tilanteisiin
Sanalla. He puhuvat sitä, mitä Jumala on sanonut.
Heprealaiskirje 13:5-6 sanoo, “...hän itse on
sanonut...että me rohkein mielin sanomme….” Jos
olet esimerkiksi kokenut joitain sairauden oireita, älä
anna ääntäsi näille oireille, vaan julista parantumista
ja terveyttä. Jos olet tuntenut olosi heikoksi, ala
julistamaan voimaa itsellesi. Julista, että sinun
sisimmässäsi oleva Jumalan elämä on ylivoimainen ja
tästä syystä se tuhoaa ja karkottaa jokaisen sairauden,
taudin ja kivun sinun kehostasi.
1. Johanneksen kirje 5:4 sanoo, “sillä kaikki, mikä
on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä
on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän
uskomme.” Jatka vanhurskautesi ja Kristuksessa
olevan voittoisan elämäsi julistamista ja tunnustamista!
Hallitse kaikkien olosuhteiden yli suussasi olevalla
uskon Sanalla.

TUNNUSTUS
Elämäni on ilmestystä Jumalan kirkkaudesta, ja
todistusta Hänen armostaan ja vanhurskaudestaan.
Minä olen aina ja kaikissa asioissa voitokas. Saan
hyvää hedelmää aikaan, olen tuottelias ja tehokas
Evankeliumin palvelutyössä. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 11:22-23; Joosua 1:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 13:24-43 & 1. Mooses 44-45
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 7:21-29 & 1. Mooses 19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOITTOJA AINOASTAAN
Mutta vanhurskasten polku on kuin
aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan
sydänpäivään saakka (Sananlaskut 4:18).

M

eillä on aivan ylivertainen elämä Kristuksessa;
me voitamme aina! Meillä on iankaikkisen
ilon elämä, jossa meillä on voima yli kriisien ja
hallintavalta yli olosuhteiden. Tällaista on normaali
elämämme Kristuksessa. Tarkoittaako tämä siis sitä,
että kristittyinä me emme kohtaisi ollenkaan haasteita?
Ei tämä sitä tarkoita! Vaan ennemminkin tämä
tarkoittaa sitä, että riippumatta siitä, kuinka suuria
tai vaikeita haasteita kohtaammekaan, ne tulevat
päättymään vain yhteen lopputulokseen: me voitamme!
Sinä tulet kyllä kohtaamaan haasteita,
koettelemuksia ja vaikeuksia, mutta Sana sanoo,
“Mutta kaikissa näissä me olemme enemmän kuin
voittajia” (Roomalaiskirje 8:37). 2. Korinttolaiskirje
2:14 sanoo, “Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina
kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa...” Meidän
voittomme Kristuksessa ei ole varmaa vain joskus,
vaan AINA, riippumatta siitä haasteesta tai paikasta,
missä olet.
Kaikki elämän haasteet ja kriisit tulevat elämääsi
vain korottaakseen sinua. Joten älä ala koskaan
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pelkäämään; sinä olet jo voittanut kaikki kriisit
Kristuksessa (1. Johannes 4:4). Sinulla on Kristuksessa
rauhan, voiman, terveyden ja menestyksen elämä;
kirkkauden ja voiman elämä. Kolossalaiskirje 1:27
sanoo, “…Kristus teissä, kirkkauden toivo…” Kristus on
sinun varmuutesi voitokkaasta ja kirkkaudentäyteisestä
elämästä. Opettele luottamaan Häneen ja seuraa
Hänen Sanaansa laittamalla Sana toimimaan elämässäsi.

TUNNUSTUS
Minulla on ja minä nautin ylivertaisesta elämästä;
rajoittamattomista voitoista! Menen elämässäni
eteenpäin valtavin harppauksin, kirkkaudesta
kirkkauteen. Vaikka ihmisten tiet painuisivat alas,
minä pysyn korkealla, koska suurempi on Hän, joka
on minussa kuin hän, joka on tässä maailmassa.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:35-37; 2. Korinttolaiskirje 2:14 MSG

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 13:44-14:1-12 & 1. Mooses 46-48
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 8:1-11 & 1. Mooses 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NÄE SANAN KAUTTA JA PUHU SEN
MUKAISESTI
torstai

Meille, jotka emme katso näkyväisiä,
vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset
ovat ajallisia, mutta näkymättömät
iankaikkisia (2. Korinttolaiskirje 4:18).

M

eidän ei ole tarkoitus elää uhrina täällä
maan päällä, vaan voittajina. Monet kristityt
kuitenkin elävät uhreina, haastavien olosuhteiden
vankeina, koska he eivät näe ja elä Sanan pohjalta.
Elämän vastoinkäymiset, paineet ja haasteet eivät ole
mitään tekijöitä. Paavali kutsui näitä avausjaettamme
edeltävässä jakeessa, “hetkisen kestäviksi ja kevyiksi
ahdingoiksi...”
Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että vaikka se
ongelma tai haastava olosuhde onkin saattanut kestää
jo 10 vuotta, se on silti alamaisena muutokselle ja
se tulee varmasti tuottamaan sinulle iankaikkisen ja
määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Miten? Vastaus
löytyy avausjakeestamme! Lopeta se tämänhetkiseen
tilanteeseen tuijottaminen ja näe näkymätön.
Kun sinä näet näkymättömän, erämaa-kokemuksesi
tulee loppumaan. Näe se, että Jumala tulee tekemään
suuria asioita sinun elämässäsi ja sinun elämäsi kautta
tänä vuonna. Näe itsesi menestyksekkäänä, terveenä,
elämää täynnä olevana ja vahvana. Näe itsesi vaeltamassa
voitossa ja Jumalan kirkkaudessa. Näe tämä kuva, hyväksy
se ja puhu sen mukaisesti. Muistelepa Aabrahamin tarinaa
1. Mooses kirjassa 17. Hän otti katseensa pois siitä,
mitä hänen fyysiset aistinsa kertoivat hänelle ja katsoi
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näkymättömään hengen silmillä. Hän näki itsensä monien
isänä, juuri niin kuin Jumala oli sanonut.
Apostoli Paavali selitti meille Roomalaiskirjeessä
4:17 siitä, kuinka Aabraham uskoi sen, mitä Jumala oli
sanonut Hänestä: “niinkuin kirjoitettu on: “Monen kansan
isäksi minä olen sinut asettanut” sen Jumalan edessä,
johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu
olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.”
Elämme nyt uuden vuoden alkua. Sinun täytyy
tietoisesti ja jatkuvasti tunnustaa joka päivä rohkeasti sitä,
kuka sinä todellisuudessa olet. Älä puhu epäonnistumista,
äläkä tappiota. Ylläpidä oikeaa näkyä. Näe Jumalan
perspektiivistä käsin. Mietiskele ja julista Hänen Sanaansa.
Kun sinä julistat sitä, mitä Jumala on sanonut sinusta,
silloin sinun sielusi ohjelmoituu toimimaan samassa
linjassa. Mitä tahansa Jumala on sanonut sinua koskien,
hyväksy se, usko se ja tunnusta ja vahvista sitä itsellesi
samassa linjassa (Heprealaiskirje 13:5-6). Ohjelmoi omaa
elämääsi tietoisesti Jumalan Sanalla.

TUNNUSTUS
Näen itseni menemässä eteenpäin jättimäisin
harppauksin. Minun elämäni on vanhurskaan
elämää, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään
saakka. Keskityn Herraan ja Hänen Sanaansa. Hänen
viisautensa johtaa ja hallitsee elämääni. Minä näen
ja elän voitossa, terveydessä, menestyksessä ja ilossa,
nyt ja aina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. Korinttolaiskirje 5:7; Heprealaiskirje 12:2;
2. Korinttolaiskirje 4:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 14:13-36 & 1. Mooses 49-50
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 8:12-22 & 1. Mooses 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

51
51

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

perjantai

22

JUHLI SILLOIN, KUN KOET PAINETTA
Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt
ahdistuksemme tuottaa meille
iankaikkisen ja määrättömän
kirkkauden, ylenpalttisesti, meille,
jotka emme katso näkyväisiä, vaan
näkymättömiä; sillä näkyväiset
ovat ajallisia, mutta näkymättömät
iankaikkisia (2. Korinttolaiskirje 4:17-18).

M

iksi ihmeessä joku kristitty edelleen
vaikeroisi ja valittaisi senkin jälkeen, kun
hän on lukenut tällaisen Raamatun jakeen, kuten
esimerkiksi tämä ylempänä oleva jae? Sillä ei ole
mitään merkitystä minkälaista painetta saatat kohdata
vihollisen toimesta; kieltäydy antamasta periksi. Älä
koskaan anna yhdenkään olosuhteen tai uhkaavan
tilanteen järkyttää sinua.
Kristus elää sinussa ja Hän on Se, joka on suurempi.
Joten, kun kohtaat kriisejä, julista, “Suurempi on Hän,
joka on minussa, kuin yksikään vastoinkäyminen tai
vastustaja, joka käy minua vastaan!” Mitä tahansa
käyt läpi elämässäsi tänä päivänä, se on vain kevyt
ahdinko; se tuli elämääsi “lähteäkseen”. Joten kieltäydy
antamasta minkään asian varastaa iloasi.
Jopa hetkelliset ongelmat tulevat tuottamaan
meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden,
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ylenpalttisesti. Sana sanoo meille näin, joten tämä on
se ainoa lopputulos, jota me odotamme tapahtuvaksi.
Tästä syystä sinun täytyy riemuita, kun kohtaat
vastoinkäymisiä. Jaakob kirje 1:2 (TPT) sanoo, “…kun
näyttää siltä, että et kohtaa mitään muuta kuin pelkkiä
vaikeuksia, näe nämä tilanteet korvaamattomina
mahdollisuuksina, joissa voit kokea mitä suurinta
iloa!”
Juhli ja riemuitse Herrassa, kun koet painetta. Älä
keskity siihen ongelmaan. Pidä katseesi Jeesuksessa,
joka on uskosi perustaja ja täydelliseksi tekijä. Hänessä
sinä voitat AINA ja kaikissa tilanteissa. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä riemuitsen Herrassa, koska Hänen iankaikkinen
Sanansa ja voimansa saa minut olemaan aina
ylempänä kaikkia vastoinkäymisiä. Herra on elämäni
voima, enkä minä pelkää mitään tai ketään. Hänessä
minä voitan kirkkaudentäyteisesti aina ja jokaisessa
tilanteessa. Hallitsen vanhurskaudessa ja kasvan
armossa, viisaudessa ja Herran Jeesuksen Kristuksen
tuntemisessa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 4:17-18 AMPC; Roomalaiskirje 5:3-4
MSG; Heprealaiskirje 12:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 15:1-28 & 2. Mooses 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 8:23-34 & 1. Mooses 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SEURAKUNTA ON KRISTUKSEN
TÄYTEYS
lauantai

Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan,
pää; hän, joka on alku, esikoinen
kuolleista nousseitten joukossa, että
hän olisi kaikessa ensimmäinen
(Kolossalaiskirje 1:18).
iesitkö sinä sitä, että Jeesus ei ole täydellinen
T
ilman meitä? Ja tällä sanalla “meitä” tarkoitan
Seurakuntaa. Me olemme erottamattomasti yhtä

Hänen kanssaan (1. Korinttolaiskirje 6:17). Efesolaiskirje
1:22-23 sanoo, että Hän, “...on asettanut kaiken
hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi
seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen
täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.” Hän on
se, joka täyttää kaiken (Efesolaiskirje 4:10), mutta silti
Hänen täyteytensä on Seurakunta, joka on Hänen
ruumiinsa.
Tämän tulisi auttaa sinua ymmärtämään sen,
kuinka tärkeä ja merkityksellinen sinä olet Kristukselle.
Sinä olet “Hänessä” ja Hän on “sinussa”. Sinun kauttasi
Hän ilmaisee omaa rakkauttaan tälle maailmalle ja
perustaa Kuningaskuntansa tänne maan päälle. Sinä
olet Hänen väylänsä tänne maan päälle, koska sinä
polveudut Hänestä ja olet yhteydessä Häneen. Hän
sanoi Johanneksen evankeliumissa 15:5, “Minä
olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa
ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää;
sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.” Jumalan
suurenmoinen suunnitelma on se, että Hän tarvitsee
meitä yhtä paljon kuin me tarvitsemme Häntä: Hän
on meidän kirkkautemme aivan kuten me olemme
Hänen kirkkautensa.
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Johanneksen evankeliumissa 17:19-21 Jeesus
rukoili, “…että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa.
Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä,
vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta
uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin
sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin
meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä
olet minut lähettänyt.” Tänä päivänä tämä Jeesuksen
rukous on tullut täytetyksi meissä; Hän on tehnyt
meistä yhtä jumaluuden kanssa.
1. Korinttolaiskirje 12:13 sanoo, “sillä me
olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi
ruumiiksi….” Sitten 1. Korinttolaiskirje 6:17 julistaa, “...
joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.”
Me olemme kirjaimellisesti tulleet yhdeksi Hengen
kanssa, olemme yhtä jumalallista luomusta: “sillä me
olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi
ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia
tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa
Henkeä” (1. Korinttolaiskirje 12:13). Siunattu olkoon
Jumala!

TUNNUSTUS
Minä olen täynnä Jumalaa, en sairauksia, tauteja,
köyhyyttä tai epäonnistumista. Minä kuulun
Kristuksen perheeseen — Seurakuntaan! Kristuksessa
minä elän terveydessä, vauraudessa, loistossa,
menestyksessä ja kirkkaudessa. Jumalan kirkkaus
tulee esiin ja nähdyksi minun kauttani omalle
maailmalleni. Minun elämäni on jatkuvaa Kristuksen
ja yliluonnollisuuden esiintuloa! Siunattu olkoon
Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 6:17;1. Johannes 4:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 15:29-16:1-12 & 2. Mooses 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 9:1-13 & 1. Mooses 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TUNNUSTUKSESI TEKEVÄT ASIOISTA
TODELLISIA
sunnuntai

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

J

otta Sana tuottaisi elämässäsi tuloksia, sinun
tulee puhua sitä ääneen. Se, että sinä tiedät
Raamatunjakeet ja pidät niitä tietoisuudessasi,
ei yksistään vielä riitä. Tunnustaminen saa asiat
tapahtumaan. Me uskomme ja sen tähden me
puhumme. Asiat eivät tapahdu, ellet sinä puhu.
Jumalan Sana on totuus ja tämä Sana on jo
asetettuna taivaassa. Psalmi 119:89 KJV sanoo,
“Ikuisesti, OI HERRA, sinun sanasi on asetettuna
taivaassa.” Tämä Sana tulee asetetuksi sinun omaan
elämääsi oman suusi tunnustuksen kautta. Kaikki
tapahtuu siis näin: Jumalan Sana pysyy tietoisuudessasi
sen mietiskelyn kautta.
Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 11:23,
“... jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy
mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi
sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle
tapahtuisi.” Kun Sana on sydämelläsi ja puhut sen
esiin, se tulee luovaksi voimaksi.
Muista se, että Jumalan Sana loi aivan kaiken.
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Sen takia se kykenee yhä luomaan mitä tahansa. Mitä
tahansa sinä tarvitsetkaan tänään, vastaus sen todeksi
tulemiseen löytyy sinun suustasi. Jeesus sanoi, että hyvä
ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää
(Luukas 6:45). Mietiskelemällä Sanaa sinä voit luoda
näitä hyviä asioita sydämessäsi ja sen jälkeen sinä voit
puhua oikeat sanat ääneen, aivan niin kuin Isäkin teki
1. Mooses kirjassa liikkuessaan maapallolla vallitsevan
kaaottisen massan yllä.
Sanat ovat asioita, ne kantavat mukanaan luovaa
voimaa. Käytä uskontäyteisiä sanojasi oman maailmasi
luomiseeen ja näin ohjelmoit henkesi menestykseen,
voittoon ja jatkuvasti kasvavaan kirkkauteen.

TUNNUSTUS
Minua on siunattu kaikilla upeilla asioilla ja Herra on
tehnyt minusta todella aikaansaavan ja tuotteliaan.
Uskontäyteisten julistusteni kautta minä kiellän
kaikilta sairauksilta, taudeilta, heikkouksilta sekä
loukkaantumisilta pääsyn elämääni ja samalla
karkoitan kaikki ongelmat, masennuksen, köyhyyden
sekä kaikenlaisen turhautumisen perheestäni.
Terveys, voima ja yltäkylläinen elämä ovat minun
synnyinoikeuksiani. Vaellan päivittäin Jumalan
jatkuvasti kasvavassa kirkkaudessa ja tuon esiin
Kristuksen vanhurskautta. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 18:21 AMPC; Jaakob 3:2;
Roomalaiskirje 10:8-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 16:13-17:1-13 & 2. Mooses 6-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 9:14-26 & 1. Mooses 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HENGEN TÄYTEYS
Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään
on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva
elävän veden virrat
(Johanneksen evankeliumi 7:38).

M

iksi kukaan kristitty, joka lukee tämän
avausjakeemme, pyytäisi vielä lisää voimaa
tai tupla-annoksen voitelua? Sehän olisi täysin
ristiriitaista! Pyhä Henki elää sinussa koko täyteydellään.
Voitelu on vain ilmituloa tästä Hänen voimasta ja
läsnäolosta; miksi sinä pyytäisit siis pelkkää seurausta,
kun sen koko aikaansaava persoona on jo sinussa
itsessäsi.
Pyhä Henki on Jumalan voima, viisaus ja vahvuus.
Hän on armon Henki, joka elää sinussa koko
persoonallaan. Hän teki sinusta Hänen oman
asuinsijansa ja muutti asumaan sinuun koko
täyteydellään. Sinun tulisi tuoda tätä Hänen kirkkautta
ja voimaa kaikessa vapaasti julki.
Sinussa elävä Pyhä Henki on tehnyt sinusta
enemmän kuin vain ihmisen. Jumalallinen energia
toimii sinussa. Tämä energia ei koskaan lopu tai kaipaa
lisäystä. Kieltäydy antamasta fyysisten kykyjesi rajoittaa
sinua: sinun potentiaalisi ovat aivan rajattomat! Pyhä
Henki toimii sinun kauttasi voimallisesti, jotta Hän
saavuttaisi kanssasi ihmisten käsityskyvyn ja inhimilliset
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ominaisuudet ylittäviä tuloksia. (Kolossalaiskirje 1:29).
Tunnusta aina tätä totuutta elämääsi.
Filippiläiskirje 2:13 sanoo, “sillä Jumala on se,
joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen,
että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Tämä sinussa
vaikuttava Jumala on Pyhä Henki; Hän vaikuttaa
sinussa sekä tahtomista että tekemistä johdattaen
sinut täyttämään Isän täydellisen tahdon. Voit herätellä
tämän kauttasi vaikuttavan voiman palavaksi ja entistä
suuremmaksi puhumalla kielillä ja mietiskelemällä
Sanaa. Halleluja!

TUNNUSTUS
Olen täynnä voimaa, armoa ja kirkkautta, sillä
Pyhä Henki elää minussa koko täyteydellään! Hän
on minun kykyni ja elämässäni vaikuttava voima.
Hänessä minä olen täydellinen. Tuon kaiken aikaa
esiin Hänen vanhurskauttaan, rauhaa, iloa ja
erinomaisuutta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 3:34; Efesolaiskirje 3:17-19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 17:14-18:1-14 & 2. Mooses 8-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 9:27-38 & 1. Mooses 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UUDELLE LUOMUKSELLE EI OLE
PARANTUMISEN LIITTOA
tiistai

Joka “itse kantoi meidän syntimme”
ruumiissansa ristinpuuhun, että me,
synneistä pois kuolleina, eläisimme
vanhurskaudelle; ja hänen haavainsa
kautta te olette parannetut
(1. Pietarikirje 2:24 KJV).
onia niistä parantumista käsittelevistä
M
Raamatun jakeista, joita useat hyvää
tarkoittavat kristityt lainaavat, ei ole lainkaan tarkoitettu

sovellettaviksi Uuden Testamentin ajassa. Vanhassa
Testamentissa Jumala antoi israelilaisille joitakin etuja
muihin kansoihin nähden. Näitä etuja ja julistuksia ei
ole kuitenkaan tarkoitettu Seurakunnalle.
Muista, että vanha liitto kumottiin, koska se ei
tehnyt mitään täydelliseksi. Nyt sinä saatat kysyä,
“Miten sitten parantumisen liiton laita on? Eikö Jumala
sanonut 2. Mooses kirjassa 23:25, “Minä, Herra, otan
taudit pois teidän keskuudestanne: “ Hän sanoi myös
Jesajan kirjassa 53:5, “mutta hän on haavoitettu
meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän
pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen
päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa
kautta me olemme parannetut.”
Kumpikaan näistä Sananpaikoista ei kuitenkaan
koske kristittyjä. Jumala ei tehnyt uuden luomuksen
kanssa liittoa parantumista koskien. Hän teki sen
Israelin kanssa. Kun Jeesus sanoi ristillä, “Se on täytetty”
(Johannes 19:30), tarkoitti se samalla tämän vanhan
liiton loppumista.
On äärimmäisen tärkeää ymmärtää se, kuka
kristitty todella on. Hän on sellainen henkilö, jolla
on Jumalan elämä hänessä itsessään. Tämä elämä ei
tarvitse mitään parantumista, sillä Jumalan elämä on
immuuni kaikille sairauksille. Miksi sitten niin monet
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kristityt ovat kuitenkin sairaita? Välinpitämättömyyden
vuoksi! Jumala sanoi, “Minun kansani hukkuu tiedon
puutteeseen” (Hoosea 4:6 KJV).
Raamattu sanoo, “Jos nyt hänen Henkensä,
hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu
teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen
Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset
(kuolemaan tuomitut) ruumiinne Henkensä kautta,
joka teissä asuu” (Roomalaiskirje 8:11). Tämä sama
Pyhä Henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu nyt
sinussa ja on tehnyt sinun kuolevaisen kehosi eläväksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että sinun kehoasi ei ole enää
tuomittu kuolemaan eikä se näin ollen ole enää alttiina
sairauksille. Halleluja!
Jumalan ihmisten tulee tietää tämä totuus ja
elää siinä, sekä levittää sitä eteenpäin. Kun sinusta
tulee kristitty ja vastaanotat Pyhän Hengen, sinun ei
tulisi enää KOSKAAN olla sairaana. Se, mitä sinä nyt
enää tarvitset, on tietoisuus tästä sinussa olevasta
jumalallisesta elämästä ja siitä tosiasiasta, että sinussa
elävä Pyhä Henki vartioi sinua kaikilta taudinaiheuttajilta
ja pitää sinut aina terveenä. Halleluja!

TUNNUSTUS
Se sama Henki, joka herätti Jeesuksen Kristuksen
kuolleista, on tehnyt kehoni eläväksi. Millään
sairaudella ei ole mitään sijaa minussa, sillä Jumalan
elämä on täyttänyt minun koko kehoni. Minä elän
tässä jumalallisessa terveydessä kaiken aikaa ja teen
vaikutusta omaan maailmaani minussa vallitsevalla
Jumalan elämällä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 33:24 AMPC; Sananlaskut 4:20-22; Roomalaiskirje
8:10 NIV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 18:15-35 & 2. Mooses 10-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 10:1-11 & 1. Mooses 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

63
63

keskiviikko

27

RAUHA TULEE JUMALALTA
Tämän minä olen teille puhunut, että
teillä olisi minussa rauha. Maailmassa
teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella
mielellä: minä olen voittanut maailman
(Johanneksen evankeliumi 16:33).
postoli Paavali kirjoitti: “Mutta jos meidän
A
evankeliumimme on peitossa, niin se peite
on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä

uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala
on niin sokaissut…” (2. Korinttolaiskirje 4:3-4). Tämän
maailman jumala on Saatana ja hän on juuri se, joka
on vastuussa kaikesta tässä maailmassa olevasta
kaaoksesta ja sekasorrosta.
Saatana on vastuussa siitä, miltä tämä maailma
näyttää tällä hetkellä: kaikista vihaa, pahuutta,
itsekkyyttä sekä ahneutta pursuavista maailman
rakenteista ja järjestelmistä. Sen seurauksena mitkään
tämän maailman rakenteet ja järjestelmät eivät kykene
ikinä antamaan meille todellista rauhaa. Rauha tulee
Jumalalta, aivan niin kuin vanhurskauskin on Jumalasta
lähtöisin.
Niiden ihmisten, jotka eivät ole koskaan
vastaanottaneet Jumalan elämää ja luontoa itseensä, on
täysin mahdotonta saada rakennettua todellista rauhaa.
Edes sinun oma perheesi ja ystäväsi eivät kykene
antamaan sinulle pysyvää rauhaa, iloa ja riemua.
Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 14:27,
“Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä
annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma
antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen
älköönkä peljätkö.” Siunattu olkoon Jumala!
Se rauha, jota tämä maailma etsii, löytyy
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Jeesuksesta Kristuksesta. Ei siis ihmekään, että se
rauha kiertää heidät kaukaa, sillä he etsivät sitä täysin
väärästä paikasta. Raamattu sanoo, “Juuri kun ihmiset
sanovat: “Kaikki on hyvin, ei mitään hätää”, tuho
kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot
raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon”
(1. Tessalonikalaiskirje 5:3). Tämä on se ongelma, joka
vallitsee tässä maailmassa kaiken aikaa.
Jeesus sanoi avausjakeessamme, “Maailmassa
teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä:
minä olen voittanut maailman.” Hän voitti koko
maailman ja antoi sinulle tämän voiton. Ole siis aina
rauhallisin mielin, riippumatta kaikista tässä maailmassa
tapahtuvista asioista.
Sinun hengessäsi oleva rauha on Jeesuksen
Kristuksen antama rauha; se antaa sinulle voiman
yli jokaisen kriisin. Jopa kaikista haastavimpien
olosuhteiden keskellä, kun haasteita näyttää pursuavan
aivan kaikkialta, Hänen rauhansa vartioi sinun sydämesi
ja mielesi niin, että saat levätä menestyksen rauhassa.
Halleluja!

TUNNUSTUS
Mitkään olosuhteet, ympärilläni oleva sekasorto ja
myllerrys, eivät saa minua häiriintymään, sillä minulla
on Jeesuksen Kristuksen rauha sydämessäni. Olen
aina täynnä luottamusta, sillä Rauhan Kuningas on
minun Herrani! Rauhani on rajaton, sillä minä elän
levosta käsin menestyksen rauhassa. Aamen. Siunattu
olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 9:6; Jesaja 26:3; Johannes 14:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 19:1-15 & 2. Mooses 13-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 10:12-22 & 1. Mooses 27
Leave comments on today’s devotional at
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SIUNAUKSIA HÄNEN
LÄSNÄOLOSSAAN

28

Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui
siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita
oli tullut kaikista Galilean ja Juudean
kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima
vaikutti, niin että hän paransi sairaat
(Luukkaan evankeliumi 5:17).

J

onkin aikaa sitten olin eräässä ohjelmassa
useiden eri maista tulevien palvelutyöntekijöiden
kanssa. Ohjelmassa olleen kysymys-osion aikana monet
heistä kysyivät eri aiheisiin liittyviä kysymyksiä, joihin
vastasin heille Raamatun Sanan pohjalta.
Huomasin kuitenkin Hengen kautta, että sillä välin,
kun he kysyivät näitä kysymyksiä ja etsimme niihin
yhdessä vastauksia Raamatun kirjoituksista, Jumalan
Henki palveli meitä aivan erityisellä tavalla. Monet
heistä, jotka olivat saapuneet tilaisuuteen sydän- ja
keuhko-ongelmien kanssa kera monien muiden
vaivojen, huomasivatkin yhtäkkiä, että kaikki heidän
vaivansa olivat parantuneet. Kaikki nämä vaivat, joiden
kanssa he olivat saapuneet, olivatkin yhtäkkiä täysin
poispyyhityt!
Parantumisihmeitä tapahtui aivan kaikkialla, vaikka
emme edes rukoilleet erityisesti sairaiden ihmisten
puolesta. Tämä on nyt sitä, mitä Hänen läsnäolossaan
aina tapahtuu: sinä saat vastaukset kysymyksiisi,
ongelmasi ratkeavat, painolastisi tulevat poispyyhityiksi
ja Hänen kirkkautensa tulee elämässäsi aktivoiduksi ja
voimistetuksi. Halleluja!
Kun sinä olet Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen
palvelutyön ja vaikutuksen alaisena, voit huomata
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elämässäsi tapahtuvan jotakin uutta, vaikka et
osaisikaan välttämättä pukea sitä heti sanoiksi. Tällä
tavalla monet ihmiset voivat tulla samanaikaisesti
siunatuiksi Jumalan läsnäolossa.
Hänen läsnäolostaan löytyy johdatusta, oikeaa
suuntaa sekä todellista elämää! Ei siis ihmekään, että
psalmisti kirjoitti näin: “Sinä neuvot minulle elämän
tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä,
ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti”
(Psalmi 16:11). Hänen läsnäolossaan Hänen totuus
johdattaa sinua kaikkeen totuuteen; saat ilmestystä ja
kaikenlainen hämmennys hälvenee pois.
Vietä tänä vuonna Jumalan kanssa enemmän
aikaa kuin koskaan aikaisemmin. Opiskele Sanaa
oikein ahnaasti sekä rukoile JOKA PÄIVÄ palavasti
kielillä. Hän on antanut meille yltäkylläisen elämän:
elämän täynnä laulua, ylistystä ja kiitosta. Pidä kiinni
tästä Herran kirkkautta pursuavasta elämästä ja koe
päivittäin yliluonnollisia ihmeitä: elä tämän maailman
rajat ylittävässä rauhassa, ilossa ja menestyksessä.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Viettäessäni aikaa Herran kanssa, vastaanotan Hänen
Sanaansa, joka saa minut menestymään elämässäni.
Uskoni rakentuu niin vahvaksi, että pystyn vaeltamaan
kaiken aikaa kaikenlaisen pahuuden yläpuolella
Hengen viisaudessa ja yltäkylläisyydessä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Psalmit 133:1-3; Johannes 16:13-14; Heprealaiskirje 10:25

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 19:16-20:1-16 & 2. Mooses 15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 10:23-33 & 1. Mooses 28
Leave comments on today’s devotional at
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Muistiinpanoja

perjantai

29

HÄN RAKASTAA JUURI SINUA
Teidän jokainen hiuksennekin on
numeroitu
(Matteuksen evankeliumi 10:30 KJV).
un sanomme “Jumala rakastaa sinua”, mitä
K
se merkitsee sinulle? Mitä rakkaus oikein on?
Rakkaus on ilmaisua sinulle suunnattoman tärkeän

henkilön arvosta; sinun ylenpalttisen suosion kohteena
olevasta henkilöstä. Se, että Jumala rakastaa sinua,
merkitsee siis, että sinä olet Hänelle aivan erityinen ja
todella arvokas ihminen.
Hän pitää sinua niin arvokkaana, että Hän pitää
lukua jopa kaikista hiuksistasi. Jeesus sanoi, että
jokainen hiuksesi on “numeroitu”. Huomaa, että Hän
ei suinkaan sanonut “laskettu”. Tämä tarkoittaa sitä,
että Jumala on antanut aivan erityisen koodinumeron
jokaiselle hiuksellesi, eikä yksikään niistä putoa maahan
ilman, että Hän olisi siitä tietoinen.
Jumala välittää meistä jokaisesta näin paljon.
Silloin, kun sinä ymmärrät Hänen suunnattoman suuren
rakkautensa sinua kohtaan, kaikki itkeminen ja itsesääli
elämäsi asioiden takia käy täysin turhaksi. Silloin et
enää anna mitään tilaa itsekkyydelle tai ahneudelle.
Hän välittää sinusta niin suuresti. Hän rakastaa juuri
sinua aivan erityisesti.
1. Korinttolaiskirjeessä 12:27 sanotaan, “Mutta
te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen
jäseniänsä.” Sana “osaltanne” on käännetty tässä
kreikankielisestä sanasta “meros”, mikä tarkoittaa
yksilöityjä, erillisiä osia. Amplified Contemporary
-Raamatunkäännös ilmaisee asian näin, “Nyt te
olette [kaikki yhteen kerättyinä] Kristuksen ruumis
ja te olette [yksilöllisesti] sen jäseniä, jokainen osa
erillisenä ja selkeästi eroteltuna [jokaisella oma
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paikkansa ja tarkoituksensa].”
Efesolaiskirjeessä 5:29 sanotaan, “Eihän kukaan
vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii
sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa.”
Tämä on kertakaikkisen upeaa. Kaiken tässä maailmassa
vallitsevan pelon ja epätoivon keskellä Jumala tahtoo
lähettää sinulle tämän aivan erityisen viestin merkkinä
Hänen suuresta rakkaudestaan sinua kohtaan. Hän
ravitsee sinua juuri nytkin Oman Sanansa kautta
vahvistaakseen sinun uskoasi sekä kehittääkseen sinun
henkeäsi, sillä Hän todella iloitsee sinusta. Sinä olet
aivan erityinen Hänelle.
Raamattu sanoo, “Katsokaa, minkäkaltaisen
rakkauden Isä on meille antanut, että meitä
kutsutaan Jumalan lapsiksi…” (1. Johannes 3:1).
Tässä jakeessa oleva sana “antanut” tarkoittaa myös
samaa kuin “antanut hyvin avokätisesti”; Isä on
antanut rakkautensa sinulle oikein ylenpalttisesti. Tämä
on todellista rakkautta ilman rajoja. Kunnia Hänen
Nimelleen iankaikkisesti!

RUKOUS
Vanhurskas ja rakastava Isä, kiitos siitä, että olet
rakastanut minua iankaikkisella rakkaudellasi.
Sinun rakastavat kätesi pitävät minusta aina huolta
ja rakkautesi minua kohtaan on täysin ehdotonta
ja ikuista. Vaellan joka päivä tietoisena tästä sinun
pettämättömästä rakkaudestasi. Minusta on tullut
rakkautesi eteenpäin viejä omassa maailmassani,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 3:1; 1. Johannes 4:16; Jeremia 31:3;
Roomalaiskirje 8:35-38 TLB

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 20:17-34 & 2. Mooses 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 10:34-42 & 1. Mooses 29
Leave comments on today’s devotional at
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30
VIRITÄ PALAVAKSI SE, MITÄ OLET
SAANUT
lauantai

Siitä syystä minä sinua muistutan
virittämään palavaksi Jumalan
armolahjan, joka sinussa on minun
kätteni päällepanemisen kautta
(2. kirje Timoteus 1:6).

K

ristityille ei ole olemassa sellaista asiaa, kuin
Hengen vuodattaminen päällesi toiseen
kertaan. Henki ei ole laskeutumassa sinun päällesi
uudelleen yhtään mistään: mitään sellaista ei lue
Raamatussa. Jotkut tosin puhuvat siitä, kuinka he
haluavat toisen annoksen Hengen voitelua. Kuinka
sinä voisit saada tupla-annoksen jostain sellaisesta, joka
sinulla on jo koko täyteydessään?
Uudessa Testamentissa ei ole sellaista kohtaa,
joka kehottaisi sinua hankkimaan toisen annoksen
voitelua tai jonkin toisenlaisen voitelun. Lopeta siis
sen rukoileminen ja pyytäminen, sillä sinä olet jo
vastaanottanut sen! Uusi Testamentti opettaa, että
sinut voideltiin kaikella Jumalan täyteydellä, silloin
kun sinä vastaanotit Pyhän Hengen. Sinä olet jo aivan
täynnä Jumalaa.
Efesolaiskirjeessä 3:19 sanotaan, “Ja oppia
tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea
tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea
täyteyttä.” Tämä on Jumalan tarkoitus. Kaikki se, mitä
sinun tarvitsee tehdä, saadaksesi sisimmässäsi olevan
voiman tulemaan esiin, on Hengellä täyttyminen.
Viritä Henki palavaksi, anna Hänen voimansa hyökyä
vahvasti koko olemuksesi läpi. Raamattu sanoo,
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“Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno,
vaan täyttykää Hengellä” (Efesolaiskirje 5:18). Toisin
sanoen ole aina palavana Pyhässä Hengessä.
Tämä on nyt sitä, mistä Paavali puhui
avausjakeessamme Timoteus. Hän kehotti Timoteusta
virittämään Jumalan lahjan palavaksi tarkoittaen siis
hänessä olevaa Pyhän Hengen voimaa, joka voi olla
ikään kuin horroksessa aina siihen saakka, että sinä
itse aktivoit sen. Hän myös kertoo meille sen, kuinka
tämä aktivointi tapahtuu: “Veisatkaa yhdessä psalmeja,
ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa
täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja
kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisellenne
alamaiset Kristuksen pelossa” (Efesolaiskirje 5:19-21).

TUNNUSTUS
Pyhä Henki on minussa ilman määrämittaa. Olen aivan
täynnä Jumalaa. Hän on antanut kaiken voimansa
minulle, jotta voin aikaansaada todellisia muutoksia
maailmaani. Kun herättelen tämän voiman minussa
esiin, tulen aivan täyteen tätä jumalallista energiaa.
Jumalan kirkkaus tulee nähdyksi minun kauttani, kun
hallitsen vanhurskaudessa ja auktoriteetissa kaikkien
olosuhteiden ylitse. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Timoteus 1:6 AMPC; Efesolaiskirje 5:18-19;
Johannes 3:34

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 21:1-32 & 2. Mooses 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 11:1-10 & 1. Mooses 30
Leave comments on today’s devotional at
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RAKKAUDEN PALVELUTYÖ

31

Efeson seurakunnan enkelille kirjoita…
Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi...
minun nimeni tähden, etkä ole uupunut.
Mutta se minulla on sinua vastaan, että
olet hyljännyt ensi ajan rakkautesi. Muista
siis, mistä olet langennut, ja tee parannus,
ja tee niitä ensi ajan tekoja; mutta jos et,
niin minä… työnnän sinun lampunjalkasi
pois paikaltaan… (Ilmestyskirja 2:1-5).
jattelepa tätä: vaikka Herra antoi Efesoksen
A
seurakunnalle tunnustusta kaikesta heidän
tekemästä työstä, Hänellä oli silti jotakin heitä vastaan.

He olivat jättäneet ensi ajan rakkautensa. Mikä on tämä
avausjakeessa mainittu ensi ajan rakkaus? Se on se
rakkaus ja palava intohimo Jeesusta Kristusta kohtaan,
joka tulee ilmaistuksi seurakuntalaisten keskuudessa
toisia uskonveljiä ja -sisaria kohtaan.
Efesoksen seurakunta oli tunnettu suuresta
rakkaudestaan Herraa ja toisia uskonveljiä kohtaan.
Paavali puhutteli heitä kirjeessään heti ensimmäisestä
jakeesta lähtien Kristukselle Jeesukselle uskollisina
“...Efesoksen pyhille ja Kristuksessa Jeesuksessa
uskollisille…” (Efesolaiskirje 1:1 KJV). 15. jakeessa
hän toi esille heidän suuren rakkautensa kaikkia
pyhiä kohtaan. “Saatuani kuulla teidän uskostanne
Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä
kohtaan...“ (Efesolaiskirje 1:15). Tämä on nyt se ensi
ajan rakkaus, josta Herra kertoi (Ilmestyskirja 2:4)
heidän luopuneen.
1. Johanneksen kirjeessä 4:20 sanotaan, “Jos joku
sanoo rakastavansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän
valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on
nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt.“
Sinun tulee tuoda ilmi rakkautesi Jeesusta kohtaan
siinä, että rakastat Jumalan ihmisiä. Rakastamalla
muita uskonveljiä ja -sisaria sinä näytät sen, että sinä
todella rakastat Kristusta. 1. kirjeessä Timoteus 5:8
kerrotaan, “Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan
ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on
kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.”
Paavali kirjoitti tässä Jumalan ihmisistä ja siitä,
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kuinka heidän uskon Jeesuksen Kristuksen Evankeliumiin
tulisi näkyä heidän toiminnassaan toisia ihmisiä kohtaan.
Jeesus kehotti Efesoksen seurakuntaa tekemään “ensi
ajan tekoja”: rakastamaan Kristusta niin paljon, että
se tulisi ilmi rakkautena toisia kohtaan. Näin ollen
siis se, miten sinä tuot ilmi Jumalan rakkautta, kun
olet tekemisissä muiden ihmisten kanssa, on todella
tärkeää. Välitätkö sinä heistä, jotka työskentelevät
kanssasi? Saavatko toisten ihmisten elämäntilanteet
sinun sydämesi pehmenemään vai oletko heitä kohtaan
kovasydäminen?
Muistatko sinä toisia palvelutyöntekijöitä ja niitä
naapuriseurakuntia, jotka kenties käyvät läpi vaikeita
aikoja? Nämä ovat sellaisia asioita, joiden tulisi olla
mielessäsi ykkössijalla. Mikäli sinun toimesi eivät ole
rakkaudesta lähtöisin eikä rakkaus hallitse sinua, sinun
tulee katua aivan niin kuin Jeesuskin kehotti myös
Efesoksen seurakuntalaisia katumaan.
Hän sanoi, että mikäli he eivät katuisi, Hän siirtäisi
koko seurakunnan pois paikaltaan. Tämä on nyt se,
mitä Hän tarkoitti sillä, että Hän siirtäisi lampunjalan
pois paikoiltaan: seurakuntaa ei siis enää olisi. Tämä
näyttää meille Seurakunnan tekemän rakkauden työn
merkityksen. Rakkaudessa vaeltamiselle ei ole olemassa
mitään muita vaihtoehtoja.
Tee nyt päätös siitä, että opettelet vaeltamaan
rakkaudessa. Älä tule kovasydämiseksi uskonveljiäsi
ja -sisariasi kohtaan, äläkä myöskään vieraita ihmisiä
kohtaan. Anna sydämesi pehmetä ja ole rientämässä
aina helposti apuun.

TUNNUSTUS
Minun hengessäni oleva Jumalan rakkaudellinen
luonto saa aikaan sen, että säteilen ja loistan
rakkautta kaikille. Minä suorastaan pursuilen Jumalan
rakkautta! Toimin vilpittömästi ja ystävällisesti sekä
osoitan armoa aivan jokaiselle. Puhun ja uskon
toisista aina vain parasta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Johannes 4:18; Luukas 23:33-34

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 21:33-22:1-14 & 2. Mooses 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 11:11-20 & 1. Mooses 31
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:		

nigeria:

usa:

+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604
+234 1 8888186

+27 11 326 0971

+1(800) 620-8522

canada:

+1 416-667-9191

finnish

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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