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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 3000 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

JORDANVIRTA
Raamatussa on lukuisia viittauksia niin
Vanhassa kuin Uudessa Testamentissa tähän
merkittävään jokeen liittyen. Joosua johdatti
Israelin lapset sen läpi Joosuan kirjassa
3:15-17. Hän pyysi pappeja astumaan sen
veteen. Tällöin joki jakaantui kahtia ja kaikki
pääsivät kulkemaan sen läpi kuivaa maata
myöten. Elia ja Elisa jakoivat myös tämän
joen kahtia ja kulkivat sen läpi kuivaa maata
pitkin. Elisa paransi myös Naamanin spitaalin
ohjeistamalla tätä peseytymään tässä virrassa.
Hän nostatti myös uponneen kirveen Jordanvirran pinnalle heittämällä veteen puun
kappaleen. Uudessa Testamentissa taas
Johannes kastoi Jeesuksen Jordanvirrassa.
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PUHU ISÄSTÄ LÄHTÖISIN OLEVIA
SANOJA
maanantai

Sillä en minä itsestäni ole puhunut,
vaan Isä, joka on minut lähettänyt,
on itse antanut minulle käskyn, mitä
minun pitää sanoman ja mitä puhuman
(Johanneksen evankeliumi 12:49).

O

letko joskus ihmetellyt sitä, miksi jotkut
puhumasi sanat tuottavat vääränlaisia
tuloksia? Ehkäpä et puhunut niitä sanoja, jotka ovat
lähtöisin Isästä. Jeesus puhui Isän sanoja. Hän tiesi
tarkalleen ottaen mitä sanoja Hänen tulisi puhua
missäkin tilanteessa ja mitä Hänen tulisi puhua
jokaiselle henkilölle sekä kaikkiin asioihin liittyen.
Salaisuus tähän löytyy siitä, mitä Hän kertoi meille
avausjakeessamme.
Muistelepa sitä, mitä tapahtui Luukkaan
evankeliumissa 7:11-17. Jeesus oli matkalla Nainin
kaupunkiin ja kun Hän saapui kaupungin portille, hän
näki erään nuoren pojan hautajaiskulkueen. Tämä
poika oli ollut lesken ainoa poika. Jeesus liikuttui tästä
ja koki myötätuntoa, kosketti ruumisarkkua ja sanoi,
“Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse.” Niin
kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja hän
antoi hänet hänen äidillensä” (Luukas 7:14-15). Hän
herätti tämän nuoren pojan kuolleen ruumiin takaisin
eloon sanoilla!
6
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Kun oli kova myrsky, Raamattu kertoo, että Jeesus
“nousi, nuhteli tuulta ja käski merta: Vaikene, ole
hiljaa! Tuuli asettui, ja tuli aivan tyven” (Markus
4:39). Sillä ei ollut väliä, miten myrskyinen sää oli,
Jeesus tyynnytti sen sanoilla. Nämä sanat, joita Hän
puhui, olivat lähtöisin Isästä. Hän sanoi Johanneksen
evankeliumissa 12:50, “...minkä minä puhun, sen
minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut.”
Meillä tulisi olla myös samanlaisia tuloksia
kuin Hänellä, koska Isä on antanut meille sanoja
puhuttavaksi. Älä puhu sellaisia sanoja, joita olet
oppinut maailmasta, vaan puhu Jumalan Sanaa.
Puhu sitä kieltä, jonka saat Jumalan Sanasta. Tämän
vuoksi sinun täytyy opiskella Raamatun kirjoituksia (2.
Timoteus 2:15). Ajattele ja puhu niin kuin Jeesus ja näin
sinä tulet saamaan poikkeuksellisen ihmeellisiä tuloksia.

TUNNUSTUS
Siunattu Isä! Minun sanani ovat jumalallisia ja täynnä
voimaa minkä tahansa tilanteen muuttamiseksi. Isän
sanat asuvat runsaana minussa ja minä puhun näitä
sanoja ulos Jumalan viisaudesta käsin. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 3:16; Johannes 6:63

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 9:14-32 & 4. Mooses 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 19:1-12 & 2. Mooses 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE VALPPAANA HENGESSÄ
Ne, jotka rakensivat muurilla ja nekin,
jotka kantoivat taakkoja ja kuljettivat
kuormia, tekivät toisella kädellänsä
työtä ja toisessa pitivät asetta
(Nehemian kirja 4:17 KJV).
ehemia kohtasi voimakasta vastustusta, kun
N
hän päätti alkaa rakentamaan Jerusalemin
muuria. Juutalaisten viholliset olivat päättäneet
pysäyttää rakentamisen tappamalla muurin rakentajia.
Nehemia ei ollut kuitenkaan tietämätön heidän
pahoista suunnitelmistaan ja pyrkimyksistään.
Samalla, kun hän johdatti Jumalan ihmiset
rakentamaan muuria, he valmistautuivat torjumaan
kaikenlaiset hyökkäykset. Jokainen heistä teki kaikki
tarvittavat varotoimet vihollisen hyökkäystä vastaan
kantaen samalla toisessa kädessään asetta. Tämä kaikki
on kirjoitettu siksi, että voisimme oppia siitä.
Me olemme Herran työtovereita ja
yhteistyökumppaneita Hänen Seurakuntansa —
Hänen ruumiinsa — rakentamisessa voittamalla sieluja
ja viemällä eteenpäin Evankeliumin palvelutyötä.
Samalla, kun teemme tätä, meidän tulee olla valmiita
taistelemaan kaikkia pimeyden säädöksiä vastaan,
jotka yrittävät pakottaa meidät elämään tässä
maailmassa sellaisessa ilmapiirissä ja sellaisen hallinnon
alaisuudessa, jotka ovat vihollisuudessa Evankeliumia
vastaan.
Saatana tietää, että hänen aikansa on lyhyt, joten
hän yrittää liikkua eteenpäin jo ennen aikojaan ja luoda
anti-Kristuksen ympäristön jo ennen kuin sen aika
vielä on. Meidän täytyy siis olla valppaana ja valmiina
hyökkäämään. 1. Pietarin kirje 5:8 sanoo, “Pitäkää
8
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mielenne valppaana ja valvokaa...” Ole valppaana
hengessäsi. Vastaanota ja kuuntele samalla hengessäsi,
kun rukoilet kielillä ja mietiskelet Raamatun kirjoituksia.
Herra antaa sinulle strategioita ja ohjeistusta sen
suhteen, kuinka voit hajottaa tehokkaasti kaikki
vihollisen rakennelmat.
Kieltäydy antamasta yhdenkään tämän maailman
tapahtuman — hämmennyksen, pelon tai petoksen
— säikäyttää sinua. Me (Seurakunta) harjoitamme
Kristuksessa olevaa auktoriteettiamme Jumalan Hengen
voiman kautta ja tuomme uuden järjestyksen asioille.
Pyri olemaan ratkaisevasti mukana tässä. Rukoile
enemmän kuin koskaan aiemmin! Kun järjestämme
yhteisiä globaaleja rukouksen ja paaston aikoja, osallistu
niihin. Me olemme asettamassa Hengestä käsin uutta
maailmanjärjestystä, jossa Evankeliumilla on vapaa
kurssi mennä eteenpäin ja jossa valmistaudumme
Herran pian tapahtuvaan takaisinpaluuseen. Aamen.

TUNNUSTUS
Olen vahva Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa.
Hän avaa silmäni hengellisille todellisuuksille ja
paljastaa Hänen ajatuksensa minun hengelleni.
Otan tänään hallinnan hengen ulottuvuudesta käsin.
Rukoilen kaikkia paholaisen pyrkimyksiä vastaan, joilla
hän yrittää saada Jeesuksen Kristuksen Seurakunnan
elämään pedon maailmassa ennen aikojaan!
Jeesuksen Kristuksen Nimi tulee kirkastetuksi kaikissa
kansakunnissa aina ylöstempaukseen saakka. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Tessalonikalaiskirje 5:17; Korinttolaiskirje 10:3;
Efesolaiskirje 6:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 9:33-50 & 4. Mooses 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 19:13-22 & 2. Mooses 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ PELKÄÄ IHMISIÄ
…Älkää peljätkö heitä; muistakaa
suurta ja peljättävää Herraa, ja
taistelkaa veljienne, poikienne ja
tyttärienne, vaimojenne ja kotienne
puolesta (Nehemian kirja 4:14).
onia vuosia sitten, kun olin vielä yliopistossa,
M
sen ajan hallitus, joka oli sotilashallitus,
kielsi kaikenlaiset uskonnolliset tapahtumat yliopiston

alueella. Jotkut seurakuntayhteisömme jäsenet yrittivät
saada minut suostumaan tähän, mutta minä olin kuullut
Jumalalta jotain aivan muuta. Jumala sanoi, että minun
tulisi pysyä yliopistolla.
Jotkut näistä jäsenistä eivät olleet valmiita
seisomaan rinnallani, ehkä siksi, että he olivat
peloissaan. Jos kerran Jumala oli pyytänyt minua
jatkamaan, miksi minä lopettaisin siksi, että joku toinen
sanoi niin? Vain Jumalan Sanalla ja Hänen antamalla
ohjeistuksella on merkitystä. Hän on luonut kaikki
vararehtorit, kuvernöörit, presidentit, pääministerit yms.
Raamattu kertoo Jumalan asettaneen esivallan
toimeensa. Hän on asettanut heidät virkoihinsa. Mutta
jos vallanpitäjät kääntyvät Jumalaa vastaan asettamalla
sellaisia lakeja ja säädöksiä, jotka eivät ole suosiollisia
Jumalan vanhurskaan tahdon edistämiseksi, sinä et ole
velvollinen noudattamaan niitä. Yksikään auktoriteetti ei
voi syrjäyttää Jumalan auktoriteettia. Joten minä jatkoin
näiden suunnittelemieni tapahtumien järjestämistä
yliopistolla, koska tottelen mieluummin Jumalaa, ja
niistä tuli suuria menestyksiä.
Meitä ei pysäytetty myöhemminkään
Jumalanpalvelusten järjestämisen suhteen aina niin
kauan, kun opiskelin yliopistolla. Uhmasinko minä
hallitusta? En! Minä vain tottelin korkeammalta
10

finnish

hallitukselta tulevia käskyjä. Tämä sama tapahtui myös
apostolien kanssa. Pietari ja muut apostolit joutuivat
myös vastakkain heidän aikansa auktoriteettien kanssa.
Erään kerran he sanoivat, “Päätelkää itse, kumpi on
oikein Jumalan silmissä --- totella teitä vai totella
Jumalaa” (Apostolien teot 4:19 GNB). Jumalan
miehenä tai naisena, kristittynä, joka vaeltaa Jumalan
kanssa, älä pelkää ihmisiä! Älä pelkää heidän lakejaan
tai säädöksiään. Älä pelkää yhtään mitään. Raamattu
kertoo, että ei ole olemassa mitään viisautta Herraa
vastaan (Sananlaskut 21:30).
Ihmiset eivät koskaan kykene keksimään yhdessä
jotain niin viisasta tai jotain sellaista strategiaa, jolla
he voisivat käydä Jumalaa vastaan. Se on täysin
mahdotonta. Kun sinä vaellat samassa linjassa Hänen
suunnitelmiensa ja tarkoituksensa kanssa elämääsi
koskien, sillä ei ole mitään väliä, mitä joku saattaa
ajatella tai tehdä; sillä ei ole väliä, vaikka sinua
uhkailtaisiin, koska sinä tulet aina voittamaan. Vastustus
saattaa tulla sinun omasta perheestäsi, kaupungistasi,
maastasi tai hallituksesta, mutta älä pelkää mitään,
“sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka
on maailmassa” (1. Johannes 4:4).

TUNNUSTUS
Olen täysin varma siitä, että Jumalan Sana pitää
minut aina kaiken yläpuolella, riippumatta siitä,
millaisia olosuhteita tai vastustusta kohtaan. Minä
seison uskossa kaikkia sellaisia lakeja, säädöksiä,
hallituksia tai yksilöitä vastaan, jotka ovat asettaneet
itsensä Jeesuksen Kristuksen Seurakuntaa vastaan ja
julistan, että heidän varjelijansa on väistynyt heistä.
Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 27:1-3; Apostolien teot 5:25-29; 1. Johannes 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 10:1-31 & 4. Mooses 11-13
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 19:23-30 & 2. Mooses 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JATKA RUKOUKSESSA “PUSKEMISTA”
Tunnustakaa rikkeenne toisianne
kohtaan ja rukoilkaa toistenne puolesta,
että parantuisitte, vanhurskaan palava
rukous saa paljon aikaan
(Jaakobin kirje 5:16 KJV).

K

un Raamattu kertoo, että Israelin maassa
ei satanut Elian sanan mukaisesti, tämä ei
tapahtunut niin, että Elia olisi vain yhtäkkiä herännyt
ja sanonut, “Israelissa ei tule satamaan seuraavaan
kolmeen ja puoleen vuoteen.” Ei, vaan Raamattu
kertoo, että hän rukoili palavasti. 1. Kuninkaiden kirja
18:42 (MSG) näyttää meille sen tavan, miten hän
rukoili. Siellä sanotaan, että Elia “kumartui syvään
rukoukseen, kasvot painettuina polviensa väliin.”
Klassinen Amplified -Raamatunkäännös kuvailee
todella osuvasti, millaista tämänkaltainen rukous
on: “Vanhurskaan harras (sydämellinen, jatkuva)
rukous tuo valtavan voiman käytettävissä olevaksi
[dynaamisesti toimivan voiman].” Tässä sanotaan,
että rukous on palavaa, se on siis sinnikästä. Toisin
sanoen se on jatkuvaa rukousta, joka tehdään syvällä
vakaumuksella.
Tämän tyyppistä rukousta et voi rukoilla
ruokapöydän ääressä tai kiirehtiessäsi töihin. On tiettyjä
aikoja ja tilanteita, jolloin sinä et vain voi puhua sanaa
ja lopettaa siihen, vaan sinun täytyy jatkaa rukousta.
Sinun täytyy jatkaa puskemista. Saatat sanoa saman
asian uudestaan ja uudestaan, mutta sinä pusket asioita
eteenpäin.
12
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Jeesus toimi myös näin Getsemanen puutarhassa.
Hän toisti samoja asioita rukouksessa ja Hän rukoili
näin tunnin ajan. Se ei ollut mikään kahden minuutin
rukous. Hän jatkoi sinnikkäästi, koska Hän ymmärsi
senhetkiset panokset. Me olemme samanlaisessa
tilanteessa tänä päivänä. Panokset ovat todella kovat.
Sinun täytyy ottaa henkilökohtainen rukouselämäsi
todella tosissaan.
Herättele itsesi aina hengestäsi käsin palavaksi
ja vastaa tähän kiireelliseen rukouksen kutsuun,
julistaen Sanaa ja murskaten pimeyden voimia hengen
ulottuvuudesta käsin. Voi näyttää siltä, että mikään ei
muutu, mutta jatka puskemista. Saatat kysyä, “Mutta
milloin minä sitten lopetan?” Voit lopettaa sitten,
kun “tietämällä tiedät” hengessäsi, että se, mitä olet
rukoillut, on tapahtunut! Kunnia Jumalalle! Sinä tulet
aivan varmasti kokemaan voitonmerkin.

RUKOUS
Siunattu Isä, minä kiitän tästä etuoikeudesta ja
mahdollisuudesta, että voin rukouksessa harjoittaa
Kristuksessa olevaa auktoriteettiani ja aktivoida
tietoisuuteni jumalallisesta läsnäolostasi sekä
vaeltaa siinä, tuoden rukouksen kautta sinun tahtosi
tänne maan päälle. Olen tehokas esirukoilija uskon
Sanan kautta ja rukoilen palavasti, sydämellisesti ja
jatkuvasti. Julistan, että kaikki maailman kansakunnat
ja johtajat ovat sinun jumalallisen voiman vaikutuksen
alaisuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 4:2 AMPC; 1. Tessalonikalaiskirje 5:17;
Efesolaiskirje 6:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 10:32-52 & 4. Mooses 14-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 20:1-16 & 2. Mooses 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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EROTU JOUKOSTA JA OLE ROHKEA
Ei kukaan kestä sinun edessäsi
kaikkena elinaikanasi. Niinkuin minä
olin Mooses kanssa, niin minä olen
sinunkin kanssasi; minä en jätä sinua
enkä hylkää sinua (Joosuan kirja 1:5).
uistelen usein sitä, kuinka monia vuosia
M
sitten kulttien toiminta korkeakouluissa oli
kasvamaan päin. Jotkut kristityt ryhmät joutuivat aina

silloin tällöin hyökkäysten kohteeksi ja pelotelluiksi
näiden yöllisten joukkojen takia. Mutta kun minä
opiskelin Raamattua ja luin Daavidin, Mooses, Jeftan
ym. urotöistä, en voinut ymmärtää, miksi kukaan
kristitty alkaisi pelkäämään näitä kultteja. Joten rukoilin,
“Herra anna minulle vain yksi mahdollisuus, niin minä
ajan nuo kultin jäsenet pois!”
Kun sitten pääsin yliopistoon, ensimmäinen
mahdollisuuteni koitti ensimmäisenä yliopistovuotenani!
Eräänä iltana kultin jäsenet tulivat tanssien palvontaasuissaan koulun alueelle ja se oli yhtä sekasortoa!
Samalla, kun monet juoksentelivat sinne tänne etsien
paikkaa, jonne piiloutua, minä menin polvilleni ja aloin
puhumaan kielillä ja sanoin, “Herra Jeesus, käsittelen
tämän sinun armosi kautta. He eivät enää koskaan
tule järjestämään tällaista hävyttömyyttä tämän koulun
alueella.”
Vuoden päästä eräässä toisessa tilanteessa he
lähettivät sanoman kertoen etukäteen, että olisivat
tulossa “vierailemaan” sinä yönä. Tähän minä sanoin,
“Vierailemaan, tännekö? Ei ikinä!” Kun tuli yö, kokosin
muutamia veljiä koolle ja sanoin heille, “Me tulemme
“vierailemaan” tänään!” Kun kultin jäsenet sitten pitivät
kamalaa meteliä ja rettelöivät, me olimme toisella
puolella. Tanssimme ja lauloimme, “Meidän sota14
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aseemme eivät olet lihallisia, vaan voimallisia Pyhän
Hengen kautta!”
Lauloimme tietoisena siitä, että hengen
ulottuvuudessa julistimme heidät pidätetyiksi. Ja
arvaa mitä? Seuraavana päivänä poliisi tuli etsimään
heitä ja heidät pidätettiin! Ylistys Jumalalle! Seuraavien
kuukausien aikana monet tämän kultin johtajista ja
jäsenistä vastaanottivat pelastuksen ja liittyivät meidän
joukkoomme.
Kristittyinä meidän ei tulisi koskaan antaa minkään
tai kenenkään pelotella itseämme. Tästä Herra puhui
minulle jo vuosia sitten. Hän sanoi, “Niin kuin minä
olin Mooses kanssa, niin minä tulen olemaan myös
sinun kanssasi. Minä en koskaan petä tai hylkää sinua.”
Ja Hän sanoo tätä aivan samaa sinulle juuri nyt. Ole
vahva ja todella rohkea.
Jumalan Sana on luotettava. Tämä on sanomani
sinulle tänään. Voit laskea elämäsi sen varaan. Kun
muut ovat kauhuissaan ja täynnä pelkoa jonkin
tilanteen vuoksi, erotu joukosta ja ole täynnä rohkeutta.

TUNNUSTUS
Herra on minun valoni ja pelastukseni, ketä minä
pelkäisin? Herra on minun elämäni voima, ketä minä
vapisisin? Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan,
ei minun sydämeni pelkäisi, sillä suurempi on Hän,
joka on minussa, kuin hän, joka on tässä maailmassa.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Johannes 4:4; 1. Korinttolaiskirje 16:13; Efesolaiskirje 6:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 11:1-26 & 4. Mooses 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 20:17-23 & 2. Mooses 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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AJATTELE ITSEÄSI SUUREMMASTI
Älä raivaa tietäsi ensimmäiseksi; älä
lipertele tietäsi huipulle. Laita itsesi
sivuun ja auta toisia pääsemään
eteenpäin. Älä tavoittele omaa etuasi
pakkomielteisesti. Unohda itsesi
riittävän pitkäksi aikaa ojentaaksesi
auttavan kätesi
(Filippiläiskirje 2:3-4 MSG).
inä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan,
M
rukoilemaan, “pitämään esirukouksia ja
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten

ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää
rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa
ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista
Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo,
että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden” (1. Timoteus 2:1-4).
Meidän vastuullemme on annettu tämän
maailman muuttaminen rukouksen, palvelutyön ja
esimerkillisen johtajuuden kautta. Sinun täytyy olla
mukana tekemässä tätä. Muutoin sinä et ole elänyt.
Kun israelilaiset alkoivat Nehemian kirjassa 4:14
rakentamaan Jerusalemin muuria ja valmistautumaan
sen puolustamiseen, Nehemia sanoi kansalle, “...
taistelkaa veljienne, poikienne ja tyttärienne,
vaimojenne ja kotienne puolesta.” Hän ei sanonut
“Taistelkaa itsenne puolesta.” Tämä ilmaisu “kotienne
puolesta” ei tarkoita rakennuksia, vaan hän viittasi tällä
heimoihin ja kokonaisiin perhekuntiin. Vähän niin kuin
saattaisit sanoa “Joosef perheineen”. Hän kutsui heistä
esiin sankaruutta.
Sankarit eivät taistele itsensä puolesta, vaan he
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taistelevat toisten puolesta. Voimme lukea tämän
avausjakeestamme. Siinä sanotaan, “Laita itsesi
sivuun ja auta toisia pääsemään eteenpäin. Älä
tavoittele omaa etuasi pakkomielteisesti.” Kun olet
rukoilemassa, sinun ei tulisi rukoilla aina vain omien
asioidesi, perheesi tai niiden asioiden puolesta, jotka
liittyvät jollain tapaa sinuun; rukouksellasi tulisi olla
suurempi merkitys. Ajattele itseäsi suuremmasti.
Monet käyvät tällä hetkellä läpi kaikenlaisia
kärsimyksiä elämissään ja meidän täytyy rukoilla
heidän puolestaan. Raamattu sanoo, että Herra Jeesus
ymmärtää meidän heikkouksiamme (Heprealaiskirje
4:15). Tule kosketetuksi sydämessäsi ympärilläsi olevien
syntisten tilanteista ja kaikkien kärsivien puolesta.
Anna köyhien, sairaiden ja maahan painettujen
ahdingon herättää sinussa suurempaa myötätuntoa
heidän puolesta rukoilemiseen, jota kautta voit saada
muutoksia aikaan heidän elämissään jopa tänään.
Meidän täytyy jatkaa esirukousta kansakuntien,
johtajien ja tämän maailman ihmisten puolesta,
varsinkin nyt näinä lopun aikoina.

RUKOUS
Kiitos siunattu Isä tästä mahdollisuudesta, että saan
seistä muurinaukossa toisten puolesta ja aikaansaada
rukouksen kautta muutoksia heidän elämiinsä ja
tilanteisiinsa. Minä rukoilen tänään kaikkien niiden
ihmisten puolesta, joiden on määrä vastaanottaa
pelastus eri puolilla maailmaa, että kirkkauden
täyteisen Evankeliumin valo saisi loistaa heidän
sydämiinsä, karkottaen kaiken pimeyden pois ja
siirtäen heidät näin Jumalan poikien loistokkaaseen
vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Timoteus 2:1-4 AMPC; Hesekiel 33:7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 11:27-12:1-17 & 4. Mooses 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 20:24-34 & 2. Mooses 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OHJAA HEIDÄN ELÄMÄNSÄ SUUNTAA
RUKOUKSEN KAUTTA
sunnuntai

Minä kehoitan siis ennen kaikkea
anomaan, rukoilemaan, pitämään
esirukouksia ja kiittämään kaikkien
ihmisten puolesta, kuningasten
ja kaiken esivallan puolesta, että
saisimme viettää rauhallista ja hiljaista
elämää kaikessa jumalisuudessa ja
kunniallisuudessa…
(1. kirje Timoteukselle 2:1-2).
vausjakeessamme Henki kertoo Paavalin
A
kautta Seurakunnalle siitä, kuinka tärkeää on
esirukoilla palavasti kaikkien ihmisten, asuinmaidemme

sekä siellä olevien johtajien puolesta. Tämänkaltaisen
toiminnan seurauksena saamme kokea ylenpalttisesti
Jumalan siunattua rauhaa ja menestystä. Sinun täytyy
tehdä tätä kuuliaisesti — rukoilla ja taistella sinun omassa
maassasi ja kauempanakin elävien ihmisten sieluista,
jotta Jumalan vanhurskaus tulee tunnetuksi kaikkialla
ja että kaikenlainen pahuus, kaaos, jumalattomuus ja
kaikenlaiset kauheudet tulevat pysäytetyiksi.
Maailman tapahtumat ovat nykyään suuri
huolenaihe. Mutta Seurakunnalla on vastaus. Seurakunta
on ainoa vastustava voima kaikkea tässä maailmassa
olevaa pahuutta vastaan (2. Tessalonikalaiskirje 2:7).
Joten sinun täytyy rukoilla, eikä valittaa. Jos et rukoile
kansakuntasi, sen johtajien ja ihmisten puolesta, kuinka
rauha sitten voisi tulla sinne?
Lue avausjakeemme uudestaan. Tämä Jumalan
antama ohjeistus siitä, kuinka meidän tulee rukoilla
kokeaksemme rauhaa maissamme, on todella selkeä.
Hän sanoi, “...ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan,
pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten
puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta,
että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää
kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.” Jos
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sinä haluat eroon maassasi olevasta korruptiosta ja
korruptoituneista johtajista, Jumala kertoo sinulle, että
tämä on se tapa siihen. Se ei tapahdu aseita kantamalla
tai mellakoinnilla.
Tartu tähän haasteeseen ja ota vastuusi
rukouksessa. Rukoile tosissaan ja palavasti Hengessä
sen kansakuntasi ja sen johtajien puolesta, missä elät
tai teet töitä, sekä myös koko maailman puolesta.
Julista, että Jumalan vanhurskaus valtaa alaa ja Hänen
kirkkautensa leviää ja tekee vaikutusta ihmisten
sydämissä, kun Jumalan ihmiset julistavat rohkeasti
Evankeliumia.
Rukoile myös palvelutyöntekijöiden puolesta,
että heille välitettäisiin lisää armoa Evankeliumin
julistamiseen rohkeudella ja voimalla, niin että monet
sielut tulevat lisätyiksi Seurakuntaan kaikkialla ympäri
maailmaa. Aina siihen saakka kunnes ylöstempaus
tapahtuu, me pitelemme käsissämme todellisia
vallankahvoja kansakunnissamme ja meillä on
auktoriteetti ohjata kansakuntien suuntaa rukouksen
kautta.

RUKOUS

Rakas taivaallinen isä, minä rukoilen, että sinun
rauhasi, tahtosi ja menestyksesi hallitsee maailman
kansakunnissa. Rukoilen, että välität Evankeliumin
palvelutyöntekijöille lisää rohkeutta julistaa ja
palvella sinun Sanaasi eteenpäin rohkeasti. Rukoilen,
että heidän välittämässä sanomassa oleva voima ja
vaikutus sytyttää sinun rakkautesi ihmisten sydämissä
ilmi ilmiliekkeihin. Kiitän sinua siitä, että Evankeliumin
kautta monien elämät tulevat muuttumaan tänään
aivan valtavalla ja niin kirkkaudentäyteisellä tavalla,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Kolossalaiskirje 4:2; Luukas 18:1; Jeremia 29:7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 12:18-44 & 4. Mooses 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 21:1-11 & 2. Mooses 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HARJOITA SANAA JATKUVASTI
Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin,
vapauden lakiin, ja pysyy siinä,
eikä ole muistamaton kuulija, vaan
todellinen tekijä, hän on oleva autuas
tekemisessään (Jaakobin kirje 1:25).

J

atkuvan Sanan harjoittamisen kautta sinä pääset
nauttimaan elämässäsi kaikista Sanassa olevista
siunauksista niiden koko täyteydessään, koska Jumalan
voima on Hänen Sanassaan. Sana sanoo esimerkiksi,
“Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne
ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat”
(Matteus 5:44). Harjoita tätä jatkuvasti. Tee siitä
elämäntapasi.
Kun sinä alat harjoittelemaan jonkin asian
tekemistä, et välttämättä heti onnistu siinä, mutta älä
anna periksi ja sano, “No, olempahan yrittänyt.” Jatka
sen tekemistä, kunnes sinusta tulee siinä mestari.
Sana sanoo myös, “Älkää murehtiko elämästänne”
(Luukas 12:22). Toisin sanoen, älä siis huolehdi
mistään. Harjoittele tätä. Älä löydä itseäsi jatkuvasti
murehtimasta elämän arkipäiväisistä asioista peläten,
että sinulta tulisi puuttumaan jotain, vaan saata pyyntösi
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalan
tietoon.
Psalmi 1:3 paljastaa meille jotain todella merkittävää
tästä poikkeuksellisesta siunausten elämästä, joka
sinulla on Kristuksessa. Se sanoo, että sinä olet kuin
puu, joka on istutettu joen varteen — rehevä ja vihreä
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— aina hedelmää kantava ja iäti tuottelias. Tunnusta
tätä joka päivä itsestäsi. Riippumatta siitä, mitä tämän
päivän maailmassa tapahtuu, ole horjumaton, sillä
tiedät, että sinulle on annettu voima menestymiseen.
Sinun osaksesi on annettu ainoastaan siunauksia.
Halleluja!
Me olemme Sanan harjoittajia; Jeesus Kristus
on Elävä Sana ja me olemme syntyneet Hänen
kaltaisikseen. Paavali sanoi, “Te olette Kristuksen
Kirje” (2. Korinttolaiskirje 3:3). Tämä tarkoittaa sitä,
että me olemme ilmaisua Sanasta. Apostoli Pietari toi
esiin samanlaisia ajatuksia 1. Pietarin kirjeessä 1:23,
jossa hän sanoi, “te, jotka olette uudestisyntyneet,
ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä,
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.”
Kun kerran olet syntynyt Sanasta, se tarkoittaa
sitä, että sinun tulee elää Sanassa, Sanasta ja Sanan
kautta. Sinun täytyy siis elää Sanaa todeksi omassa
päivittäisessä elämässäsi.

TUNNUSTUS
Vanhurskas Isä, minä rakastan sinun Sanaasi. Sinun
totuutesi on valo, jonka avulla minä näen ja perustus,
johon voimani on ankkuroitu. Minä kukoistan
vanhurskaudessa, menestyn kirkkaudessa, tuotan
kestäviä tuloksia ja teen Evankeliumin kautta täysin
kiistämättömiä tuloksia Nimesi kunniaksi. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jaakobin 1:22-25; Kolossalaiskirje 3:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 13:1-37 & 4. Mooses 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 21:12-17 & 2. Mooses 17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SEISO HÄNEN VANHURSKAUDESSAAN
Mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa
vanhurskautensa: hän on itse vanhurskas
ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo
Jeesukseen (Roomalaiskirje 3:26).

J

eesuksesta Kristuksesta on tullut sinun
vanhurskautesi. Siksi me emme vaella
kristinuskossa omassa vanhurskaudessamme, vaan
seisomme Hänen vanhurskaudessa. Me julistamme
ja tunnustamme rohkeasti, että Kristus on meidän
vanhurskautemme ja ettei me vaellamme Hänen
vanhurskautensa valossa. Sinut on ikään kuin peitetty
Hänen kirkkauteensa niin, että sinua voida enää nähdä.
Hänen valonsa tulee ainoastaan nähdyksi; Hänen
kirkkautensa tulee nähdyksi.
Hänen voimansa tulee ilmi siinä, kun sinä vaellat
Hänen vanhurskaudessa. Tämä on meille annettu
siunaus uusina luomuksina Kristuksessa Jeesuksessa.
Älä ole “suorituskeskeinen” Jumalan edessä. Älä anna
synnin tai virheistäsi seuranneen huonon omantunnon
sammuttaa intoasi Jumalaa kohtaan tai uskoasi Häneen.
2. Korinttolaiskirje 5:21 sanoo, “Sen, joka ei synnistä
tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.”
Sinusta on tullut Hänen vanhurskautensa loisto,
koska Hän tuo esiin omaa vanhurskauttaan sinun
kauttasi. Hän otti sinun paikkasi synnissä ja antoi
sinulle Hänen oman vanhurskautensa. Nyt Hän tuo
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esiin omaa vanhurskauttaan sinun kauttasi. Tämä
on niin ihmeellinen todellisuus! Sinun uusi elämäsi
alkoi Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta: “Niin
olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut
kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin
pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman”
(Roomalaiskirje 6:4).
2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Siis, jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus….” Hän on uutta
lajia ja aivan uudenlainen ihminen, joka on syntynyt
vanhurskaudessa. Tästä syystä sinä voit harjoittaa
vanhurskautta ja tuottaa vanhurskauden hedelmää
ja tekoja, koska se on sinun luontosi Kristuksessa
Jeesuksessa. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minun vanhurskauteni on Jeesuksen Kristuksen
vanhurskaus. Olen rohkeana Jumalan läsnäolossa ja
palvon Häntä rakkaudessa ja todellisessa pyhyydessä!
Jeesuksen Kristuksen veri antoi minulle sisäänpääsyn
ja elämän, ja Hänen ylösnousemuksensa vuoksi minä
seison vanhurskautettuna iankaikkisesti ja minulla on
hallintavalta yli Saatanan, kaikkien olosuhteiden ja
pimeyden joukkojen. Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 6:4-5; 1. Korinttolaiskirje 1:30;
Filippiläiskirje 3:8-9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:1-26 & 4. Mooses 24-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 21:18-32 & 2. Mooses 18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VALMISTAUDU PAHAN PÄIVÄN
VARALLE
keskiviikko

Lopuksi, olkaa vahvoja Herrassa ja hänen
väkevyytensä voimassa... Sillä meillä ei
ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan
hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä
pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan
taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa
päällenne Jumalan koko taisteluvarustus,
voidaksenne pahana päivänä tehdä
vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä
pystyssä (Efesolaiskirje 6:10-13).

A

vausjakeemme ensimmäinen puolisko
kehottaa sinua olemaan vahvana Herrassa
ja Hänen väkevyytensä voimassa. Herra ei koskaan
kehota meitä tekemään jotain sellaista, mihin emme
pystyisi. Jos Hän sanoo, “Olkaa vahvoja Herrassa”,
se tarkoittaa, että sinun tarvitsee tehdä juuri niin. Hän
antaa meille lisäohjeita 11. jakeessa. “Pukekaa yllenne
Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää
perkeleen kavalat juonet.”
Tämä tuo esiin sen, kuinka sinun tulee varautua ja
olla valmiina pahan päivän varalle. Hän kertoo sinulle,
kuinka toimia paholaista vastaan. Jos puet yllesi Hänen
kehoituksensa mukaisesti Jumalan koko sota-asun, niin
silloin sinä kykenet kestämään kaikki paholaisen juonet,
suunnitelmat, hyökkäykset ja manipuloinnit.
Syy sille, miksi monet horjuvat kohdatessaan
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haasteita, on se, että he eivät toimi Sanan pohjalta.
Avaussananpaikkamme jakeissa Jumala ohjeisti meitä
selkeästi sen suhteen, miten meidän tulee toimia. Se,
mitä Hän sanoi jakeessa 13, on syy jakeiden 10-12
asioille. Ongelmien päivä (paha päivä) on todella
olemassa ja siihen tulee varautua. On olemassa
vihollinen, joka kuljeksii ympäriinsä etsien kenet voisi
niellä, ja kun hän saa mahdollisuuden, hän iskee. Mutta
hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.
Saatana ei ole minkäänlainen tekijä. Aina niin
kauan kuin sinä pysyt vahvana Herrassa — pitäen
Hänen Sanansa sydämessäsi ja suussasi — sinä saatat
vihollisen naurunalaiseksi joka kerta, kun hän ilmestyy
paikalle. Aina niin kauan kuin Jumalan Sana kuuluu
sinun asearsenaaliisi, sinä tulet aina voittamaan.
Jumalan Sana on Hengen miekka, jolla sinä voit lyödä
paholaisen maahan. Halleluja!

RUKOUS
Harjoitan auktoriteettiani yli Saatanan ja hänen
joukkojensa. Jeesuksen Kristuksen Nimessä minä
leikkaan pois kaikki hänen hyökkäykset, suunnitelmat,
juonet ja petokset kansakuntaani ja kaupunkiani
koskien. Voitan kirkkaudentäyteisesti Jumalan
Sana suussani ja hallitsen ja menestyn kaikkien
olosuhteiden yläpuolella. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:4; Jaakob 4:7; Efesolaiskirje 6:10-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:27-52 & 4. Mooses 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 21:33-46 & 2. Mooses 19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VANKKA PERUSTA SANAN AVULLA
Mutta me annamme itsemme
jatkuvasti rukoukseen ja Sanan
palvelutyölle (Apostolien teot 6:4 KJV).
ankka perusta Jumalan Sanassa on se,
V
mikä tulee määrittämään sinun reaktiosi ja
suhtautumisesi ympärilläsi oleviin olosuhteisiin ja

koko elämää kohtaan. Mietipä kaikkia niitä asioita,
joita maailmassa on tapahtunut viime kuukausien
aikana: joidenkin kristittyjen reaktiot ja käyttäytyminen
todistavat vain siitä, että heillä ei ole koskaan ollut
elämässään oikeaa perustaa. Jotkut heistä upposivat
jopa täysin harhakuvitelmiin ja juoksivat piiloon —
“eristämään” itsensä — etsiessään hallitukselta apua ja
ohjausta. He olivat kauhuissaan niistä samoista asioista,
jotka pelästyttivät maailman: tämän ei kuitenkaan
kuuluisi mennä näin.
Seurakunta ei ole vain jokin nyhveröiden joukko:
me olemme sotilaita. Me olemme vahvoja ja lujia
Kristuksen vuoksi. Kuinka kristitty voisi pelätä virusta,
kun Jeesus Itse on sanonut Luukkaan evankeliumissa
10:19, “Katso, minä olen antanut teille vallan tallata
käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen
voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.” Tämä
on täysin suvereeni julistus: se on yksiselitteistä. Sinä
olet yläpuolella kaikkea sitä, mikä yrittää sitoa tai
vahingoittaa: sinä olet “immuuni, koskematon”.
Mutta jos et tiedä tästä totuudesta, sinä tulet
olemaan peloissasi. Tämän vuoksi tuomme Jumalan
Sanan saatavillesi joka ikinen päivä, jotta voimme
rakentaa ja vahvistaa sinua Kristuksessa ja välittää
sinulle oikeaa tietoa. Apostolien teoissa 20:32 (KJV)
sanotaan, “Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja
hänen armonsa sanan haltuun, joka on voimallinen
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rakentamaan teitä…” Mikäli sinä olet rakentunut
Jumalan Sanan perustalle, mikään ei voi horjuttaa sinua.
M uis t e l e p a J eesu k s en s a no ja L uukk aan
evankeliumissa 6:47-49 (KJV), jossa hän puhui niistä
kahdesta henkilöstä, joista toisen elämä oli perustettu
Jumalan Sanan pohjalle ja toisen ei. Hän sanoi, “Minä
kerron teille, millainen on se, joka tulee minun
luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden
mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan
kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun tulva
sitten tuli ja syöksyi taloa vasten, se ei saanut sitä
horjumaan, sillä se oli rakennettu kalliolle. Se taas,
joka kuulee, mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi
talon maan pinnalle, ilman perustusta. Kun tulvavedet
syöksyivät voimalla taloa vasten, se sortui heti maan
tasalle. Tämän talon hävitys oli suuri.” Rakenna
elämällesi vankka perusta Jumalan Sanalla.

TUNNUSTUS
Minä asetan jatkuvasti mieleni ja keskittymiseni
hengellisiin asioihin. Rakennan elämääni syvän
ja vankan perustan Jumalan Sanan opiskelun ja
mietiskelyn avulla. Olen vahva ja luja Herran
vuoksi. Olen rohkeana sotilaana Hänen lopunajan
armeijassa! Antautuessani jatkuvasti rukoukseen
ja Sanan palvelutyölle, Jumalan tahto ja tarkoitus
tulee perustetuksi tänne maan päälle sekä ihmisten
sydämiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 7:24-27; Roomalaiskirje 12:11-12;
Kolossalaiskirje 3:1-3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:53-72 & 4. Mooses 29-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 22:1-14 & 2. Mooses 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PANOKSET OVAT KORKEAT
Älkää olko tekemisessänne veltot;
olkaa hengessä palavat; Herraa
palvellen (Roomalaiskirje 12:11 KJV).

V

oimme nähdä selkeästi Raamatun kirjoituksista
sen, että elämme parhaillaan lopunaikoja juuri
ennen Seurakunnan ylöstempausta. Tämä ei ole se
aika, jolloin meidän tulisi vetelehtiä; on niin paljon, mitä
Herra tahtoo vielä tehdä sinun kauttasi tämän lyhyen
jäljellä olevan ajan aikana. Meidän avausjakeemme
kertoo, että “Älkää olko tekemisessänne veltot; olkaa
hengessä palavat; Herraa palvellen.” Sinun tulee toimia
siitä mentaliteetista käsin, että Hänen takaisinpaluunsa
voi tapahtua hetkellä millä hyvänsä. Tule hengessäsi
todella innokkaaksi Evankeliumin eteenpäinviemisen
suhteen — varmista, että se menee eteenpäin ja tekee
vaikutusta kaikkialla ympäri maailmaa.
Raamatun kirjoitukset kertovat meille, että
Antikristukselle tullaan antamaan vain kolme ja puoli
vuotta Suuren Ahdistuksen aikana. Tämä ajanjakso
tulee olemaan aivan järkyttävän haastavaa aikaa,
kauheampaa kuin mitä tässä maailmassa on koskaan
koettu ja tullaan koskaan kokemaan (Matteus 24:21).
Ja se tulee olemaan maailmanlaajuista. Jeesus sanoi,
“Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha
pelastuisi…” (Matteus 24:22).
Kuvittele tätä kaikkea pahuutta ja tuhoa, minkä
Antikristus saa aikaan vain kolmen ja puolen vuoden
aikana. Aikaa, joka täytyy lyhentää jumalallisella
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väliintulolla. Tämä paljastaa meille jotain: me voimme
saada aikaan todella paljon hyvää ihan lyhyessäkin
ajassa: voimme ravistella koko maailmaa. Tämä kaikki
alkaa siitä, että annat enemmän huomiotasi rukoukselle
ja rukoilet erityisesti Evankeliumin puolesta, jotta se saa
mennä eteenpäin ja tehdä suurta vaikutusta ympäri
maailmaa näinä lopunaikoina.
Tämä on todella tärkeää: panokset ovat
todella korkeat. Kyse ei ole vain sinusta: kyse on
maailmammetulevaisuudesta. Meidän tulee hallita
tätä maailmaa aivan ennennäkemättömällä tavalla
aina ylöstempaukseen asti! Jeesuksen suunnitelmissa
ei ole “napata” meitä tästä maailmasta ikäänkuin
olisimme olleet täällä jotain uhreja. Muista, että Hän
voitti jo maailman. Hän on tulossa takaisin voitokasta
Seurakuntaa varten: voittaja-Seurakuntaa varten.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS

Kristuksen Evankeliumi palaa sydämessäni niin kuin
luihini sytytetty tuli! Kiitos rakas Isä tästä kunniasta,
että saan olla viemässä eteenpäin tätä elämää
muuttavaa sanomaa. Sanomaa, jossa on voima,
jonka kautta sinä pelastat, parannat, suojelet, viet
eteenpäin, rakennat ja teet menestyksekkääksi.
Minuun on välitetty kyky ja armo johdattaa monia
Kristuksen luokse sekä avata heille Kuningaskunnan
mysteerejä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 12:11 AMPC; Daniel 12:3;
2. Timoteus 3:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:1-20 & 4. Mooses 32-33
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 22:15-22 & 2. Mooses 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MEIDÄT ON ASETETTU
VALTAISTUIMELLE
Mutta Jumala, joka on rikas armossaan,
suuren rakkautensa tähden, jolla hän
on meitä rakastanut… Ja yhdessä hänen
kanssaan herättänyt meidät ja yhdessä
hänen kanssaan asettanut meidät
istumaan taivaallisiin Kristuksessa
Jeesuksessa (Efesolaiskirje 2:4-6 KJV).
llä olevassa jakeessa oleva ilmaisu “asettanut
Y
istumaan” tulee sanasta “sugkathizo” (kreikkaa)
ja se tarkoittaa istumapaikan antamista (tai ottamista)
samasta seurasta; yhdessä istumista. Mietipä tätä!
Mikä olisikaan hienompaa kuin saada istua yhdessä
Kristuksen kanssa! Weymouth-versio Uudesta
Testamentista ilmaisee tämän niin kauniisti. Siinä
sanotaan, että Jumala “nosti meidät Hänen kanssaan
kuolleista ja asetti meidät istumaan valtaistuimelle
yhdessä Hänen kanssaan taivaallisiin ollessamme
Kristuksessa Jeesuksessa.” Meidät on asetettu
valtaistuimelle! Siunattu olkoon Jumala!
Nyt, kun meidät on asetettu valtaistuimelle, niin
mitä meidän on tarkoitus tehdä? Roomalaiskirjeessä
5:17 kerrotaan meille: “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.” Tämä sana “hallita” on “basileuō” (kreikkaa),
joka tarkoittaa “toimia kuninkaana”. Ilmestyskirjassa
5:10 KJV tämä totuus vahvistetaan täydellisesti: siinä
sanotaan, “Ja tehnyt meistä kuninkaita ja pappeja
Jumalallemme: ja me tulemme hallitsemaan maan
päällä.”
Kyllä, Raamatun mukaan me tulemme hallitsemaan
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tuhatvuotisessa valtakunnassa Kristuksen kanssa. Mutta
tänä päivänä täällä maan päällä me hallitsemme
Hänen kauttaan ja avullaan, sillä me käytämme
Hänen Nimeään: toimimme Hänen sijastaan. Meidät
on kutsuttu hallitsemaan ja elämään mestareina ja
voittajina elämässä Jeesuksen Kristuksen kautta. Me
hallitsemme Saatanan, pimeyden, maailman ja koko
luomakunnan yläpuolella.
Raamattu sanoo, “Valo loistaa pimeydessä
eikä pimeys ole sitä voittanut” (Johannes 1:5 ESV).
Halleluja! Tämän takia Raamattu sanoo, “Sillä
laittomuuden salaisuus (se piilossa oleva kapinan
periaate asetettua auktoriteettia vastaan) tekee jo
työtään maailmassa, [mutta sitä] pidätetään vain
siihen asti kunnes hänet, joka pidättää, otetaan
pois tieltä” (2. Tessalonikalaiskirje 2:7 AMPC). Me
— Seurakunta — olemme ne, jotka pidättelevät tässä
maailmassa olevaa pahuutta. Jeesus sanoi, “Niin kauan
kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo”
(Johannes 9:5). Samalla tavalla niin kauan kuin me
olemme täällä maailmassa, aina siihen saakka kunnes
meidät täältä ylöstemmataan, pimeys ei voi hallita,
sillä me istumme yhdessä Kristuksen kanssa vallan ja
voiman paikalla. Ja me harjoitamme tätä hallintavaltaa
ja voimaa juuri nyt!

TUNNUSTUS
Minä istun Kristuksen kanssa samalla istuimella
kirkkaudessa ja voimassa. Aina niin kauan kuin
minä olen tässä maailmassa, minä olen maailman
valo! Hallitsen yli kaikkien olosuhteiden ja pimeyden
henkivaltojen ja laitan ne ruotuun Jeesuksen Nimellä!
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 1:19-22; Kolossalaiskirje 2:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:21-47 & 4. Mooses 34-36
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 22:23-33 & 2. Mooses 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MEIDÄN SANA-ASEEMME
Kiittäen Isää...häntä, joka on pelastanut
meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt
meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan
(Kolossalaiskirje 1:12-13).

N

äemme yllä olevasta jakeesta, että on olemassa
vain kaksi eri ryhmää: ne ihmiset, jotka ovat
pimeyden voimien alaisuudessa ja ne, jotka kuuluvat
Jumalan rakkaan Pojan Kuningaskuntaan. Aina siihen
saakka, kunnes uudestisynnyt ja tulet siirretyksi Jumalan
rakkaan Pojan Kuningaskuntaan, tulet pysymään
pimeyden voimien alaisuudessa: tällöin Saatana toimii
jumalana kaiken sen yllä, mikä koskee sinua.
Muista, kuinka Jeesus sanoi Häntä pidättämään
tulleille juutalaisille, “Te olette isästä perkeleestä, ja
isänne himoja te tahdotte noudattaa” (Johannes
8:44). Tästä syystä voimme nähdä usein sen, miten
eri kansakuntien johtajat ja hallitsijat ovat joutuneet
pimeyden voimien vaikutuksen ja kontrollin alaisuuteen.
Kun tällaiset johtajat sitten tekevät pahoja päätöksiä ja
vievät eteenpäin sortopolitiikkaa, he tekevät sen siitä
syystä, että he ovat tulleet pahojen voimien vaikuttamiksi.
Sen takia me rukoilemme johtajien puolesta, jotta Jumalan
Henki pääsisi vaikuttamaan heissä pimeyden voimien
sijaan.
Raamattu sanoo, “Minä kehoitan siis ennen kaikkea
anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten
ja kaiken esivallan puolesta…” (1. Timoteus 2:1-2). 2.
Korinttolaiskirjeessä 10:4 (KJV) sanotaan taas, “Sillä
meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat
voimalliset Jumalan kautta vetämään alas maahan
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mielen linnakkeita.”
Sana “sota” tulee kreikankielisestä sanasta “strateia”,
ja tämä kertoo meille sen, että meidät on asetettu
strategistin virkaan ohjaamaan sodankäyntiä Hengestä
käsin. Kun me puhumme rukouksessa sanoja, Jumalan
enkelit ja Pyhä Henki ottavat nämä sanat ja tekevät niistä
aseita. Tämä on se, mikä tekee sanoistamme voimallisia
linnoituksien hajottamiseen!
Tunnista siis kristittynä, että sinulle on annettu valtava
vastuu esirukoilla kansakuntien johtajien puolesta. Rukoile
aina vähän väliä hengessä palavasti maasi johtajien
puolesta. Nuhtele voimallisilla sanoillasi pimeyden
voimia ja pidättele niiden vaikutusta johtajissa, sekä
julista, että johtajien sydämet kääntyvät Herran puoleen
toteuttamaan Hänen hyvää tahtoaan.Tämä on nyt se,
mitä meidän tulee tehdä maiden johtajien kohdalla, jotta
Jumalan viisaus ja vanhurskaus pääsisivät vaikuttamaan
heissä. Meidän tulee rukoilla heidän puolestaan Jumalan
Sanan mukaisella tavalla.

RUKOUS
Rakas Herra, kiitän sinua siitä, että olet varustanut
meidät omalla voimallasi, jotta pystymme
hajottamaan kaikki linnakkeet sekä tuhoamaan
ihmisten mieliin istutetut ideat ja teoriat, jotka ovat
estäneet heitä liikkumasta sinun unelmasi suuntaan
ja heille suunnittelemassasi tarkoituksessa. Julistan,
että Saatanan vaikutus maailman johtajien ja
kansakuntien päättäjien yltä tulee murretuksi! Sinun
valosi loistaa tänään kirkkaasti heidän sydämiinsä,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 6:16-18; 2. Korinttolaiskirje 10:3-5

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 16:1-20 & 5. Mooses 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 22:34-46 & 2. Mooses 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JATKUVIA VOITTOJA…
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka
aina kuljettaa meitä voittosaatossa
Kristuksessa ja meidän kauttamme joka
paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa
tuoksun (2. Korinttolaiskirje 2:14).

S

inä voit voittaa joka päivä ja nauttia aivan
erityislaatuisesta menestyksestä. AmplifiedRaamatunkäännös avausjakeestamme sanoo, “Mutta
kiitos olkoon Jumalan, joka Kristuksessa aina
johdattaa meidät voittoon (Kristuksen voiton tähden)
ja kaikkialla kauttamme levittää ja tuo ilmi Jumalan
tuntemisen tuoksua.” Valmistautuessamme näinä
Seurakunnan ylöstempausta edeltävinä päivinä,
emme ainoastaan tule olemaan voitokkaita omassa
kaupungissamme, vaan kaikkialla mihin menemme!
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.” Olennaista on siis kysyä: “Millainen
on asenteesi? Kuinka näet itsesi?” Kun sanomme,
että Kristus on antanut elämällemme tarkoituksen,
tarkoitamme juuri tätä. Olet siirtynyt elämässäsi tasolle,
jossa häviölle ei ole enää sijaa. Elämänpolkusi on täynnä
jatkuvia voittoja. Se on perintömme Kristuksessa.
Maailmanlaajuisen kriisin ei kuulu horjuttaa
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sinua; sinun ei kuulu pelätä. Jeesus sanoi, “…olkaa
turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman”
(Johannes 16:33). Jeesus voitti maailman sinua
varten. Uudestisyntyminen tarkoittaa, että synnymme
uudelleen Jumalasta ja kaikki Jumalasta syntynyt
voittaa Saatanan, maailman ja sen pettävät rakenteet.
Halleluja!
Saat antaa vastoinkäymisten ja haasteiden
vain innostaa sinua, koska voit aina olla varma, että
ne kääntyvät aina sinulle parhain päin. Taivasten
Valtakunnassa on näet vain voittoja ja me kuljemme
kirkkaudesta kirkkauteen. Taivasten Valtakunnan
lainalaisuudet antavat meille hallintavallan tähän
näkyvään maailmaan. Halleluja!

TUNNUSTUS
Voitan maailman, koska olen syntynyt uudelleen
Jumalasta! Kun elämän paineet ja raivoisat myrskyt
vyöryvät päälleni, kieltäydyn horjumasta, sillä olen
enemmän kuin voittaja. Mikään tässä elämässä ei saa
minua ymmälleni, koska Suurempi elää minussa ja
tuo minulle voiton aina ja kaikkialla. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:35-37; 1. Johannes 4:3-4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:1-25 & 5. Mooses 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 23:1-12 & 2. Mooses 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SEURAKUNNAN KIRKKAUS
Mutta hänelle, joka voi enemmän
tehdä, monin verroin enemmän
kuin kaikki, mitä me anomme tai
ymmärrämme, sen voiman mukaan,
joka meissä vaikuttaa, hänelle
kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa
Jeesuksessa kautta kaikkien
sukupolvien, aina ja iankaikkisesti.
Amen (Efesolaiskirje 3:20-21).

E

fesolaiskirjeen ensimmäisessä kappaleessa
apostoli Paavali selittää Hengen johdattamana,
kuka Kristus on suhteessa Jumalaan ja mikä Seurakunta
on. Hän jatkaa sanomalla, ettei Seurakunta ole niinkään
hengellisten ryhmien joukko, vaan Kristuksen Ruumis,
täynnä kirkkautta.
Efesolaiskirjeessä 3:6 Paavali sanoo, “että näet
pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista
ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa
evankeliumin kautta.” 1. Korinttolaiskirje 12:27
kertoo, että me olemme osa Kristuksen ruumista, sen
jäseniä. Miten meistä tuli Kristuksen Ruumiin jäseniä?
Se tapahtui, kun meidät kastettiin Kristukseen, kun
uudestisynnyimme.
Avausjakeemme sanoo, “hänelle kunnia
seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta
kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Amen.”
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Kreikan sana “sukupolvi” on “genea”. Siispä
Kristus kirkastaa Isää Seurakunnassa sukupolvesta
sukupolveen. Jeesuksen intohimo ja palvelustehtävä on
aina kirkastaa Isää ja Hän tekee tämän Seurakuntansa
kautta.
Jopa ankaran vainon ja vastarinnan nostaessa
päätään, me säilytämme rohkeutemme Evankeliumin
työssä, sillä Herran kirkkaus on meissä. Sen voimalla
voitamme sairaudet, taudit ja puutteen, ja elämme
voitosta voittoon. Jeesuksen Kristuksen Seurakunta on
mahtava, voitokas, kukoistava ja täynnä hallintavaltaa,
viisautta ja voimaa. Halleluja!

TUNNUSTUS
Kuulun Jeesuksen Kristuksen Seurakuntaan ja tuon
kunniaa Herralle päivittäin. Kristus minussa täyttää
elämäni kirkkaudella ja kunnialla. Ilmaisen Jumalan
täydellistä kirkkautta; Kristuksen voimaa, kauneutta
ja erinomaisuutta, joka vaikuttaa hengessäni.
Tämän kirkkauden avulla voitan sairauden, taudin
ja puutteen ja hallitsen voitokkaasti, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 17:22; Kolossalaiskirje 1:26-27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:26-56 & 5. Mooses 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 23:13-22 & 2. Mooses 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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YLISTÄ TIEDOLLA
Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset
rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja
totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita
myös Isä tahtoo
(Johanneksen evankeliumi 4:23).

K

un todella tunnet Jeesuksen, ylistyksestäsi
tulee merkityksellistä. Palvonnassasi ei
niinkään ole enää kyse laulun melodiasta, vaan
sydämesi tihkuu syvällisestä yhteydestä kumpuavaa
ylitsevuotavaa tietämystä Hänen suurenmoisuudesta
ja rakastavasta lempeydestä.
Vaikkei taustalla edes olisi instrumentaalimusiikkia
tai melodiaa ylistäessäsi, sydämesi on niin hurmioitunut
Hänestä ja kietoutunut Häneen, että henkesi puhkeaa
laulamaan hengellistä laulua hengellisellä melodialla.
Muista, että ihmiset ylistävät, palvovat ja rukoilevat
kaikissa uskonnoissa. Kysymys kuuluu: kuka on heidän
palvontansa kohde? Ketä he rukoilevat? Mitä he
sanovat Hänelle? Ja mikä Hänen vastauksensa olisi,
jos vastausta ylipäätään tulee? Palvonnan ja ylistyksen
on kummuttava Sanan tuntemisesta. Sana sanoo:
“Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun
kasvojesi edessä, minun kätteni kohottaminen olkoon
ehtoouhri” (Psalmi 141:2). Myös 1. kirje Timoteukselle
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2:8 sanoo Raamatussa, “Minä tahdon siis, että miehet
rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman
vihaa ja epäilystä.”
Kun kohotat kätesi palvoessasi ja ylistäessäsi,
tarjoat Hänelle suloisen tuoksuisen uhrin. Tee se nyt.
Palvo Isää hengelläsi ja Hänen Sanansa mukaan, kädet
kohotettuna ylös kohti taivasta.

RUKOUS
Rakas Isä, palvon sinua Sanasi mukaan ja laulan sinulle
ylistystä hengessäni. Kirkastakoon ja korottakoon
elämäni ja koko maa sinun Nimeäsi. Kohotan käteni
sinua kohti juuri nyt, pyhyyden ja yhteenkuuluvuuden
hengessä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 13:15 AMPC; 1. Pietari 2:9 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:57-80 & 5. Mooses 8-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 23:23-39 & 2. Mooses 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VAINOTTUNA HÄNEN TÄHTENSÄ
Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette
juokse heidän mukanansa samaan
riettauden lätäkköön, ja herjaavat
(1. Pietarin kirje 4:4).
ässä avausjakeessa apostoli Pietari painottaa,
T
että Jumalan Sanan mukaan eläviä pilkataan.
Monet ihmettelevät, kun et osallistu enää heidän villiin

ja holtittomaan elämäänsä. Ja niinpä he loukkaantuvat
ja alkavat parjaamaan sinua ja puhumaan sinusta
pahaa.
Amplified Classic -Raamatunkäännös avausjakeesta
sanoo, “He ovat hämmästyneitä ja ajattelevat, että on
hyvin outoa, ettet enää juokse samaan tapaan heidän
kanssaan käsi kädessä irstailemaan ylenmäärin ja
niinpä he herjaavat (sinua).” Älä koskaan häpeile,
vaikka saisit osaksesi pahoja sanoja tai herjauksia, koska
´seuraat´ Jeesusta. Sinun yhteytesi Kristuksen kanssa
on kaikkein suurin kunnia.
Raamattu sanoo, “Sillä parempi on hyvää
tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa
tehden” (1. Pietari 3:17). Varaa siis itsesi Herraa varten.
Varustaudu virittämällä mielesi Kristuksen taajuudelle.
Älä häpeä puolustaa Herraa seurauksista välittämättä.
Hän puolusti sinua ja pelasti sinut. Niinpä sinun on
puolustettava Häntä. Älä kanna huolta hylätyksi
tulemisesta tai häpeään joutumisesta.
Jeesus rakastaa sinua, vaikka kaikki muut hylkäisivät
sinut ja Raamatun Sanan mukaan Hän ei koskaan jätä
sinua. Hän on sinussa ja aina kanssasi: “Ja katso, minä
olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun
asti” (Matteus 28:20). Lue Hänen Sanansa Luukkaan
evankeliumista 21:33-36, “Taivas ja maa katoavat,
mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää
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vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta
päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin
että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin
paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan
päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa,
että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä
tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”
Elämme lopunaikoja ja maailman tapahtumat
täyttävät profetioita silmiemme edessä. Mutta tässä
on kysymys, johon sinun on vastattava, “kuinka me
voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin
suuresta pelastuksesta?” (Heprealaiskirje 2:3). Elä
Jumalan Sanan mukaan äläkä anna minkään saada
sinua sivuuttamaan tai laiminlyömään pelastustasi.
Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 5:11-12,
“Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä
solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä
kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä
teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he
vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.”

TUNNUSTUS
Rakas Isä, kuljen Sanassasi pelottomasti ja
järkähtämättömästi syntisten ihmisten panettelusta ja
parjaamisesta huolimatta. Olen Jumalan vanhurskaus
Kristuksessa Jeesuksessa, Hänen kättensä tekoa,
luotu tuottamaan vanhurskauden hedelmää. Olen
ristiinnaulinnut lihani ja sen halut ja himot. Saatanalla
ei ole minussa mitään! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 7:1 NIV; Matteus 5:11-12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:1-20 & 5. Mooses 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 24:1-11 & 2. Mooses 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYHÄ, VIATON JA SYYTÖN
Että hän sen pyhittäisi, puhdistaen
sen, vedellä pesten, sanan kautta,
saadakseen asetetuksi eteensä
seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä
ryppyä eikä mitään muuta sellaista,
vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton
(Efesolaiskirje 5:26-27).

H

erra Jeesus saapuu kunniakasta, nuhteetonta
ja virheetöntä Seurakuntaa varten. Saatat
kysyä: onko se mahdollista? Todellakin on! Juuri tästä
Jeesuksen lunastustyössä oli kyse. Kolossalaiskirje
1:21-22 CEV-käännös sanoo, “Te olitte aikaisemmin
kaukana Jumalasta. Teidän ajatuksenne tekivät teistä
Hänen vihollisia, kun teitte pahoja asioita. Mutta
Hänen Poikansa tuli ihmiseksi ja kuoli. Joten Jumala
teki rauhan kanssanne ja nyt Hän sallii teidän olla
Hänen läsnäolossaan pyhinä ja nuhteettomina ja
syyttöminä.”
Hän maksoi syntiesi hinnan uhraamalla henkensä,
jotta sinä saat elää Hänen läsnäolossaan. Isän ja sinun
välillä ei ole vihollisuutta (lue Efesolaiskirje 2:13-16).
Kuinka lohduttavaa onkaan tuntea taivaallisen Isämme
todellinen luonto ja olemus! Hän toi meidät luokseen.
Jaakobin kirje 1:5 sanoo, Hän “…soimaamatta…,”
tarkoittaen, ettei Hän moiti tai kritisoi sinua. Hän ei
syytä sinua mistään. Hän ei lue syntejäsi sinua vastaan
(2. Korinttolaisikirje 5:19).
Olet vapaa syytöksistä; sinut on vanhurskautettu.
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Ei ihme, että Paavali äityi runolliseksi Roomalaiskirjeen
luvussa 8:33-34 kirjoittaessaan, “Kuka voi syyttää
Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa.
Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se,
joka on kuollut, onpa vielä herätettykin…” ja jakeissa
38 ja 39 hän saa vielä lisäpontta, “Sillä minä olen
varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä
henkivallat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu
luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
Kristus Jeesus kuoli jo puolestasi; Hänet tuomittiin
sinun sijastasi. Siksi kenenkään ei enää tulisi tuomita
sinua (Roomalaiskirje 8:1). Kristus on vanhurskautesi
(1. Korinttolaiskirje 1:30). Syyttipä sinua kuka tahansa,
Jumalan edessä olet pyhä, virheetön ja syytön, koska
Jeesus maksoi syntiesi hinnan. Hänen ansiostaan
Jumala ei enää syytä sinua vääryydestä. Halleluja!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua äärimmäisestä
uhrauksestasi, jonka ansiosta voin seistä vanhurskaana
edessäsi. Olen Jumalan vanhurskaus Jeesuksessa
Kristuksessa, syytön ja täysin korvaamaton silmiesi
edessä. Kiitos, että olet johdattanut minut tähän
uuteen vanhurskauden elämään, jossa saan hallita
Kristuksen kanssa ikuisesti, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Tessalonikalaiskirje 3:13 AMPC; Roomalaiskirje 5:8-9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:21-52 & 5. Mooses 13-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 24:12-22 & 2. Mooses 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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20
RUKOILE MAAILMAN JOHTAJIEN
PUOLESTA
lauantai

Minä kehotan siis ennen kaikkea
anomaan, rukoilemaan, pitämään
esirukouksia ja kiittämään kaikkien
ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken
esivallan puolesta, että saisimme viettää
rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa
jumalisuudessa ja kunniallisuudessa
(1. kirje Timoteukselle 2:1-2).
utisissa kerrottiin jokin aika sitten, kuinka
U
mies kuristi nelivuotiaan lapsensa kuoliaaksi
kylpyammeessa. Tekonsa jälkeen hän itki huutaen, “En

tiedä, miksi tein sen!” Hänet tuomittiin tästä tietenkin
vankilaan. Omien sanojensa mukaan hän tunsi itseään
väkevämmän voiman, joka sai hänet kuristamaan oman
poikansa.
Toinen uutinen kertoi kuusitoistavuotiaasta pojasta,
joka ampui kotiin tultuaan äitinsä ja isänsä. Jälkeenpäin
hän vain seisoi tapahtumapaikalla hämmentyneenä
ja sanoi, ettei tiennyt, miksi teki sen. Puhumme tässä
pojista ja tyttäristä, miehistä ja naisista, aviopuolisoista,
iseistä ja äideistä, jotka ovat kuin suoraan helvetistä.
Miksi he ovat kuin suoraan helvetistä? Koska demonit
ovat menneet heihin ja ottaneet heidät valtaansa
tehdäkseen näitä hirmutekoja heidän kauttaan.
Siksi Jumala käskee meitä rukoilemaan johtajiemme
puolesta, koska hekään eivät ole näiden pahuuden
voimien ulottumattomissa.
Sinun täytyy rukoilla heidän puolestaan, koska
pahat henget voivat mennä heihin. Raamattu kertoo
meille Luukkaan evankeliumissa 22:3, että paha henki
meni Juudas Iskariotiin. Kun tämä tapahtui, hän lähti
pois Jeesuksen ja opetuslasten luota, tapasi ylipapit ja
vei loppuun valmistelut pettääkseen Jeesuksen, Jumalan
Pojan.
Kun Juudas näki Jeesuksen roikkuvan ristillä, hän
kuvitteli turhaan Jeesuksen tulevan ihmeen kautta
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alas ristiltä. Matteuksen evankeliumi 27:3-5 kertoo,
että “Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että
hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin
ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja
vanhimmille…ja Hän viskasi hopearahat temppeliin,
lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.” Mitä voimme
päätellä tästä? Saatana oli yllyttänyt hänet tekemään
tämän.
Sama tapahtuu joillekin maailman johtajille
nyt myös näinä päivinä; he tekevät vahingollisia
päätöksiä, joista on haittaa heidän omalle maalle,
kansalle, liike-elämälle ja yhteiskunnalle. Saatat sanoa:
“Luotan johtajiimme”, mutta he voivat olla aivan yhtä
lailla demonisten voimien vallassa, mikä saa heidät
allekirjoittamaan sopimuksia ja tekemään sellaisia
vahingollisia päätöksiä, joita he eivät olleet alunperin
aikeissa tehdä. Sen tähden sinun on rukoiltava heidän
puolestaan.
Rukoile, että heillä olisi tahto, halu ja rohkeus tehdä
oikein paineista huolimatta ja että he kieltäytyisivät
antamasta periksi korruptoituneille ja negatiivisille
vaikutuksille. Joskus on jopa paikallaan rukoilla
sellaisten johtajien syrjäyttämisen puolesta, jotka ajavat
omaa itsekästä tai täysin saatanallista agendaansa
kansan kustannuksella. Ennen kaikkea muuta, sinun
tulee rukoilla pelastusta niin kansalle kuin sen johtajille.

RUKOUS

Rakas taivaallinen Isä, rukoilen tänään johtajillemme
viisautta ja ymmärrystä johtaa meitä jumalallisen
tahtosi ja suunnitelmasi mukaan. Rukoilen, että he
tekisivät oikeita päätöksiä kansalaisten parhaaksi
ja rauhan sekä vaurauden edistämiseksi, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Timoteus 2:1-2 AMPC; Hesekiel 33:6-7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 3:1-38 & 5. Mooses 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 24:23-33 & 2. Mooses 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUS ON VALOMME
Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten
valo. Ja valo loistaa pimeässä, ja pimeys
ei sitä käsittänyt
(Johanneksen evankeliumi 1:4).

J

eesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 8:12,
“…Minä olen maailman valo; joka minua
seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva
elämän valo.” Edelleen Hän jatkaa, “Niin kauan kuin
minä maailmassa olen, olen minä maailman valo”
(Johannes 9:5). Näin ollen, joka elää ilman Kristusta,
elää täydellisessä pimeydessä, toivottomuudessa,
hämmennyksessä ja kauneuden puutteessa. Valo
auttaa näkemään; se antaa suuntaa, paljastaa kauneutta
ja valaisee.
Et voi edes tuntea itseäsi ilman Kristusta; vain
Hänen valossaan voit nähdä todellisen identiteettisi ja
persoonallisuutesi. Raamattu sanoo, että Hänessä on
elämän lähde; Hänen valossaan saamme nähdä valon
(Psalmi 36:9). Halleluja!
Jos käytät kaikkia tämän maailman valoja elämäsi
määrittelemiseen, olet hukassa, sillä silloin tulet
näkemään vääriä asioita. Mutta Hänessä, Hänen
valossaan, näet Jumalan kunnian. Näet sen, että olet
erinomainen ja täynnä kirkkautta. Hänen valonsa
näyttää kuka olet, mitä sinulla on ja kaikki kykysi
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Kristuksessa. Se paljastaa, että Suurempi elää sinussa.
Ei ihme, että psalminkirjoittaja sanoo, “Sinun
sanasi on minun jalkaini lamppu ja valo minun
tielläni” (Psalmi 119:105). Kristus ja Hänen Sanansa
ovat yhtä. Sen lisäksi, että Sana näyttää sinulle
Kristuksessa olevat lahjat ja siunaukset, Sana ohjaa sinut
myös Jumalan täydellisen tahdon äärelle elämässäsi
välittäen sinulle viisauden sen täyttämiseen.
Hänen Sanansa kautta saat täsmällisiä ohjeita eri
elämäntilanteisiin, palvelutyöhön sekä työelämään.
Saat tarkat askelmerkit saavuttaaksesi tavoitteesi.
Raamattu sanoo, että Kristus on tehty meille viisaudeksi
Jumalalta. Kun tulet tietoisemmaksi tästä totuudesta,
elät tarkkanäköisemmin ja tietoisemmin – saat aina
kulkea menestyksessä, terveydessä, vauraudessa,
rauhassa ja voimassa!

TUNNUSTUS
Elämänpolullani ei ole epävarmuutta eikä
hämmennystä, koska Kristus on valoni, viisauteni ja
voimani. Vaellan suurenmoisuuden ja iankaikkisen
erinomaisuuden polkua pitkin, täyttäen Jumalan
täydellisen tahdon elämääni varten. Jeesuksen
Nimessä, Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 4:6; Psalmit 119:130; Jesaja 2:5

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:1-13 & 5. Mooses 18-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 24:34-44 & 2. Mooses 30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MERKITTY VOITTOJA JA MENESTYSTÄ
VARTEN
maanantai

Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain
tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan
ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä
hän tekee, menestyy (Psalmi 1:3).

J

umalan lapsena sinut on kutsuttu elämään kaikki
elämäsi päivät kirkkaudesssa, voittajana kaikkien
tilanteiden yläpuolella. Sinut on merkitty menestystä
varten. Voitokas elämä on sinun synnyinoikeutesi, sillä
Jumala on herättänyt sinut ja asettanut sinut istumaan
yhdessä Kristuksen kanssa taivaallisiin (Efesolaiskirje
2:6).
Sinä olet asetettuna istumaan paholaisen ja
kaikkien pimeyden joukkojen sekä tämän maailman
negatiivisten vaikutusten yläpuolelle. Pidä yllä sellaista
mielenlaatua, että sinä et voi koskaan tulla lyödyksi
tai joutua epäedulliseen asemaan. Mikään tässä
maailmassa ei voi kestää menestyksekkäästi sinua
vastaan, sillä “...hän, joka teissä on, on suurempi kuin
se, joka on maailmassa” (1. Johannes 4:4). Sinut on
siirretty Jumalan rakkaan Pojan Kuningaskuntaan, jossa
Hän johdattaa sinua voittoisaa elämän polkua pitkin.
Minkälaisen elämän Hän onkaan antanut meille!
Katso, mitä Hän kertoo meille avausjakeessamme;
tämä sama totuus on ilmaistuna myös Johanneksen
evankeliumissa 15:16, jossa Hän sanoo, “Te ette
valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin
teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että
teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte
Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.” Jeesus
toi meidät sisälle sellaiseen elämään, joka on täynnä
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voimaa ja joka tuottaa hedelmää ja tuloksia. Sinut on
valittu tuomaan esiin pysyviä tuloksia.
Tämä tarkoittaa, että Hän on tehnyt sinusta
aikaansaavan ja tehokkaan: tämä on yksi niistä upeista
tuloksista, joita Pyhän Hengen läsnäolo elämässäsi
saa aikaan. Apostolien teoissa 1:8 AMPC sanotaan,
“Mutta te saatte voiman (kyvykkyyden, tehokkuuden
ja vallan), kun Pyhä Henki on tullut päällenne.” Sinun
tulisi asennoitua kaikkea tekemääsi kohtaan tällaisella
mielenlaadulla. Sinulle on varattuna lisääntynyttä
armoa.
Herra vaikuttaa sinussa sekä tahtomista että
tekemistä, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi
(Filippiläiskirje 2:13). Hän on sinun riittävyytesi (2.
Korinttolaiskirje 3:5), sinun “kykysi kaiken tekemiseen”.
Julista aina vähän väliä, että sinut on merkitty
menestystä ja voittoja varten: tuotat erinomaisia
tuloksia. Tällainen on se elämä, jonka Jumala on
antanut sinulle: se on elämä hallintavallassa, missä
sinä voitat aina kirkkaudentäyteisesti ja tuot kunniaa
Hänelle töidesi ja vanhurskauden hedelmien kautta.

TUNNUSTUS
Minut on merkitty voittoja ja menestystä varten:
tuotan erinomaisia tuloksia. Minut on valittu elämään
tuotteliaisuuden ja jatkuvan tehokkuuden elämää,
jossa tuon kunniaa Kristukselle tekemäni rakkauden
työn kautta ja tuomalla esiin vanhurskauden
hedelmää. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jeremia 17:7-8; Psalmit 92:12-14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:14-44 & 5. Mooses 22-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 24:45-51 & 2. Mooses 31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TÄYDELLINEN TÄYTTYMYS
Sillä hänessä asuu jumaluuden
koko täyteys ruumiillisesti, ja te
olette täytetyt hänessä, joka on
kaiken hallituksen ja vallan pää
(Kolossalaiskirje 2:9-10).

J

umaluuden koko täyteys asuu Jeesuksessa
Kristuksessa. Kun näet Jeesuksen, katsot Jumalan
koko täyteyttä: Hän on Jumalan asumus kaikessa
täyteydessään. Sillä, oletko sinä samaa mieltä vaiko et,
ei ole mitään merkitystä. Saatat ehkä ajatella Hänen
olevan vain pelkkä ihminen, mutta Hän on Itse Jumala!
Avausjakeessamme mainittu “täyteys” tarkoittaa
“täydelliseksi tulemista”, jossa mitään tarpeellista ei
puutu; mikään ei ole vajaata, vaan kaikki on täydellisesti
täytetty. Ja kaikista suurenmoisinta tässä on se, mitä
voimme lukea avausjakeemme jälkimmäisestä osasta:
“...te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen
ja vallan pää.”
Kun Jumala katsoo sinua, Hän näkee, että sinulla
on kaikki se, mitä tarvitset elämään ja jumalisuuteen.
2. Pietarin kirjeessä 1:3 (KJV) sanotaan, “Hänen
jumalallinen voimansa on antanut meille kaiken,
mikä elämään ja jumalisuuteen kuuluu, hänen
tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät
kirkkauteen ja hyveellisyyteen.” Tämä on todellisuutta.
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Kieltäydy elämästä puute-mentaliteetin kanssa, vaikka
sinusta saattaisi näyttää siltä, että sinulla ei ole vielä
joitain tiettyjä asioita. Siirrä rajat syrjään.
Kieltäydy ajattelemasta, että hallitus, työpaikka
tai ihmisten tekemät rakenteet, organisaatiot tai
järjestöt toisivat elämääsi täyteyden. Sinun täyteytesi
on Kristuksessa. Olet riittävä Kristuksen riittoisuudessa.
Upota itsesi täysin tähän tietoisuuteen.
Sinun tulisi tunnustaa aina vähän väliä näin: “Isä,
kiitän sinua, sillä kaikki on minun! Olen täytettynä
Kristuksessa: elämässäni ei ole puutetta, vaan
ainoastaan täydellisyyttä.” Tunnusta näin säännöllisesti
ja tietoisesti, ja näe elämäsi alkavan kukoistamaan
vanhurskaudessa, kirkkaudessa, viisaudessa ja
Kristuksen hallintavallassa sellaisella tavalla, josta et
olisi osannut edes unelmoida. Halleluja!

TUNNUSTUS
Kristus on kaikkeni: olen täytettynä Hänessä, joka
on kaiken hallituksen ja vallan pää. Elämässäni ei
ole puutetta. Olen täynnä ideoita ja inspiraatiota.
Jumalan Valtakunnan kaikki siunaukset tulevat
esiin elämässäni. Menestyn kaikessa ja vaurauteni
on ylitsevuotavaa. Tästä yltäkylläisyydestä käsin
minä vaikutan omaan maailmaani Kristuksen
Evankeliumilla. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:16-19; 1. Korinttolaiskirje 3:21-22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:1-16 & 5. Mooses 25-27
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 25:1-13 & 2. Mooses 32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANTEEKSIANNON VASTAANOTTAMINEN
ON USKONTEKO
Mutta jos me valossa vaellamme, niinkuin
hän on valossa, niin meillä on yhteys
keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen
Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta
synnistä (1. Johanneksenkirje 1:7 KJV).

T

iesitkö sitä, että Jumala ei kehottanut
meitä pyytämään anteeksiantoa Uudessa
Testamentissa? Anteeksiannon pyytäminen Häneltä
olisi vähän sama kuin pyytäisit Häntä pelastamaan sinut.
Mietipä tätä: Jos pyydät Häneltä anteeksiantoa, niin
milloin tiedät Hänen vastanneen sinulle?
Samalla tavoin, mikäli pyytäisit Häntä pelastamaan
sinun sielusi, niin miten voisit tietää, että Hän on
pelastanut sinut? Et mitenkään, koska ei ole olemassa
enää mitään, mitä Hän ei olisi jo tehnyt sinun pelastamisesi
suhteen. Kyseessä on sama asia anteeksiannon kohdalla:
sinä vastaanotat anteeksiannon etkä pyydä sitä, sillä
Jeesuksen Kristuksen veri on jo vuodatettu syntiesi
sovitukseksi.
On olemassa kristittyjä, jotka ovat jatkuvasti
pyytämässä Jumalalta anteeksiantoa, ja koska he pyytävät
jotain sellaista, joka on jo annettu heille, he eivät käytä
uskoaan. Sinun tulee vastaanottaa anteeksianto uskon
kautta, uskontekona. Ja tämän jälkeen elä sen tilanteen
yläpuolella Pyhän Hengen voiman ja Sanan kautta.
Sinut on jo pesty ja puhdistettu kaikista synneistäsi.
Kolossalaiskirjeessä 1:21-22 sanotaan, “Tekin olitte
ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan
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vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa.
Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon,
kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman
asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja
moitteettomina Jumalan eteen.” Tämä kaikki tapahtui
jo ennen kuin ehdit tehdä mitään oikeaa tai väärää.
Kieltäydy sen takia olemasta syntitietoinen. Sinä olet
Jumalan vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa: ajattele
näin ja elä vanhurskaasti.
Avausjakeessamme kerrotaan, että jos me vaellamme
valossa (Jumalan Sanassa) niin kuin Hän on valossa, niin
Jeesuksen veri puhdistaa meidät automaattisesti kaikesta
synnistä. Ja koska tämä on totta, sinun ei tarvitse olla
tunnustamassa syntejäsi kaiken aikaa. Jos teet jotain
väärää, sano vain yksinkertaisesti, “Herra, olen pahoillani
siitä, mitä tein: vastaanotan anteeksiannon Jeesuksen
Nimessä”, ja siinä kaikki. Saatat ehkä kysyä nyt, “Onko
se näin yksinkertaista?” Kyllä, näin yksinkertaista se on.
Kristuksessa meillä on automaattinen puhdistus kaikesta
synnistä: se on osa Hänen verensä lunastustyötä meidän
hyväksemme.

TUNNUSTUS

Minut on pesty ja puhdistettu. Minut on asetettu
oikeaan asemaan Jeesuksen Kristuksen armosta ja
vaellan Hänen vanhurskaudessaan vapaana kaikista
paholaisen syytöksistä, täydellisessä vapaudessa
palvelemaan Herraa, Kristusta! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 6:11; Roomalaiskirje 8:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:17-39 & 5. Mooses 28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 25:14-30 & 2. Mooses 33
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HALLITSE MAAILMAASI
Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet
pois maailman alkeisvoimista, miksi
te, ikäänkuin eläisitte maailmassa,
sallitte määrätä itsellenne säädöksiä
(Kolossalaiskirje 2:20).

A

vausjakeemme antaa meidän ymmärtää sen,
että me emme ole alamaisina tämän maailman
toimintaperiaatteille. Jeesus hallitsi tätä maailmaa:
Hän eli maailmassa olevan rappion yläpuolella,
ulottumattomissa kaikelta yhteiskunnan korruptiolta ja
vioilta. Vaeltaessaan täällä maan päällä Hän eli paljon
korkeammalla tasolla ja ylempänä sen ajan hallitusta ja
järjestelmiä. Hän on antanut meille aivan samanlaisen
elämän; elämän, joka ei ole alamaisena, vaan hallitsee
kaikkia tämän maailman alkeisvoimia.
Hän on tehnyt meistä itseriittoisia toimiaksemme
tämän maailman systeemien yläpuolella ja
ulottumattomissa. Hän sanoi sinun olevan maailmassa,
mutta ei tästä maailmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että
sinun tulee hallita tämän maailman järjestelmiä ja
sen korruptoituneita vaikutteita. Voi olla, että monet
sinun ympärilläsi olevista ihmisistä saattavat ottaa
vaikutteita ja tehdä kompromisseja tässä maailmassa
olevasta petoksesta, korruptiosta ja pahuudesta
johtuen, mutta näin ei tulisi olla sinun kohdallasi. Sinä
olet kotoisin Jumalan Valtakunnasta ja koko elämäsi
on rakennettuna ja tulee ohjatuksi ainoastaan Hänen
totuutensa pohjalta.
Jatka Jumalan Sanan opiskelua. Se saa sinut
ajattelemaan ja puhumaan samalla tavalla kuin
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Jeesus. Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 16:33,
“Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi
minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta
olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut
maailman.” Ylläpidä tätä samaa tietoisuutta, sillä Hän
on voittanut maailman sinun tähtesi. Vaikka Hän eli
synkän pimeyden, petoksen, taloudellisten vaikeuksien,
sairauksien, epäoikeudenmukaisuuden, kuolemien,
katastrofien yms. rasittamassa maailmassa, Hänellä
oli voittajan mielenlaatu: Hän odottaa myös sinun
toimivan tästä samasta mielenlaadusta käsin.
Pysy rauhallisena, kun kohtaat haasteita, vainoa,
ahdistavia tilanteita, myrskyisiä aikoja, koetuksia
ja kiusauksia, sillä Kristuksessa sinä olet voittanut
maailman (1. Johannes 4:4). Anna tämän tietoisuuden
vaikuttaa jopa omassa rukous-kielessäsi. Riippumatta
siitä, millaisia haasteita kohtaat, julista rukoillessasi,
että olet voittanut maailman ja sen kaikki järjestelmät
Jeesuksen Nimessä; kaiken vihan, petoksen, köyhyyden,
korruption, masennuksen, vääryyden ja antikristuksen
hengen. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä elän ja toimin korkeammalla tasolla ja
ylempänä tämän maailman järjestelmiä; yhdelläkään
vastoinkäymisellä, korruptiolla, pahuudella tai
petoksella ei ole mitään vaikutusta minuun, sillä
minä elän Kristuksessa, Hänen Sanassaan ja Hengen
hallintavallassa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:4-5; Psalmit 8:4-6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:1-16 & 5. Mooses 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 25:31-46 & 2. Mooses 34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PUETTUNA KIRKKAUTEEN
Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt,
hän on myös kutsunut; ne, jotka hän on
kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi;
niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi,
hän on myös lahjoittanut kirkkautensa
(Roomalaiskirje 8:30).
uinka kaunista tämä onkaan! Meidät on
K
kutsuttu, vanhurskautettu ja kirkastettu. Sinun
elämäsi on täynnä kirkkautta. Tämä on se syy, miksi
sinä voit tuoda esiin Jumalan kirkkautta ja se on juuri
sitä, mitä Hän on kutsunut sinut tekemään: “Mutta te
olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhitetty
kansa, [Jumalan] omaksi ostamia erityisiä ihmisiä,
jotta voisitte tuoda esiin ihmeellisiä tekoja, hyvyyttä
ja täydellisyyttä Hänestä, joka on pimeydestä kutsunut
teidät Hänen ihmeelliseen valoonsa” (1. Pietari 2:9
AMPC).
Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 17:22,
“Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle,
olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin
kuin me olemme yhtä.” On niin tärkeää, että näet
itsesi tässä valossa. Näe itsesi Jumalan kirkkaudessa
ja Jumalan kirkkautena. Kun Aadam ja Eeva rikkoivat
Jumalaa vastaan puutarhassa (1. Mooses kirja 3:7),
heidän rikkomuksensa sai heidät “näkemään”, että
he olivat alasti, minkä vuoksi he alkoivat pelkäämään
ja häpeämään. Kun Jumala sitten kutsui Aadamia
puutarhassa, hän vastasi, “...Minä kuulin sinun
askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen
alasti, ja siksi piilouduin” (1. Mooses 3:10).
Herran vastaus hänelle kuului näin, “...Kuka sinulle
kertoi, että olet alasti?” (1. Mooses 3:11). Aadam näki
oman syyllisyytensä ja häpeänsä, mutta Jumala ei
tahdo sinun näkevän näin. 2. Korinttolaiskirjeessä 5:17
sanotaan, “...jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi
luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi
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on sijaan tullut.” Sana “katso” tulee kreikankielisestä
sanasta “idou”, joka on hepreankielisen sanan “chazah”
kaltainen. Se tarkoittaa hengellisesti tietoiseksi
tulemista, näkemistä ja heräämistä eloon sen suhteen,
mitä näet. Jumala tahtoo sinun näkevän, että sinut on
puettu kirkkauteen.
Sinä olet syntynyt hallitsemaan ja tuomaan esiin
Jumalan Kuningaskunnan kirkkautta täällä maan
päällä. Roomalaiskirjeessä 8:19 (KJV) sanotaan, “Sillä
luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan
poikien ilmestymistä.” Mikä elämä! Aivan samalla
tavalla kuin Jeesus tuli tänne maan päälle tuomaan julki
Jumalaa ja Hänen kirkkauttaan, sinut on myös valittu
Jumalan toimesta tuomaan esiin Hänen kirkkauttaan.
Sinut on kutsuttu tuomaan esiin Jumalaa.
Lue Kolossalaiskirje 1:27 (KJV): “joille Jumala
tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain
keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus
teissä, kirkkauden toivo.” Tämä tarkoittaa, että
kirkkaus on tullut jo julkistetuksi. NÄE sen takia, että
sinut on jo kirkastettu. Enää ei ole mitään syytä olla
peloissaan tai paeta Jumalan luota. Hän on ottanut
elämästäsi pois kaiken syyllisyyden, moitteet ja häpeän.
Hän on vanhurskauttanut sinut. Nyt Hän tahtoo sinun
elävän sellaisena henkilönä, jonka Hän on kirkastanut
— Hänen vanhurskaudessaan — voittajana. Halleluja!

TUNNUSTUS
Jumala on valinnut minut tuomaan esiin Hänen
kirkkauttaan. Sen takia näen itseni kirkkaudessa
ja vaeltamassa siinä, sekä tuomassa esiin Jumalan
vanhurskautta omalle maailmalleni. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 2:9; 2. Korinttolaiskirje 3:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:17-49 & 5. Mooses 31-32
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:1-13 & 2. Mooses 35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ENEMMÄN KUIN VAIN KIRJAIMIA
Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä
ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä
itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä
on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt
meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton
palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen;
sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee
eläväksi (2. Korinttolaiskirje 3:5-6).

J

umalan Sana on enemmän kuin vain kirjaimia;
se on henki ja elämä. Kirjain kuolettaa, mutta
Henki tekee eläväksi. Jeesus sanoi, “Henki on se, joka
eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka
minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä”
(Johannes 6:63). Sana rakentaa, nostaa ja muuttaa
meitä kirkkaudesta kirkkauteen. Tämä on se syy, miksi
me painotamme Jumalan Sanan mietiskelyä.
Mietiskelyn kautta sinä vastaanotat Sanan
henkeesi niin, että siitä tulee sinulle henkilökohtaista.
Mikäli koet hengessäsi polttavaa tunnetta puhua
ääneen niitä sanoja, jotka olet juuri oppinut Sanan
opiskelun tai kuulemisen kautta, älä pysy vaiti. Puhu
ne kaikki sanat esiin. Joka kerta, kun kuulet Jumalan
Sanaa, Jumala puhuu sinulle ja Hän tahtoo sinun aina
vastaavan siihen: tämä on se, missä kirkkaus on!
Ellet vastaa Jumalan Sanaan, se ei tule tuottamaan
sinulle mitään tuloksia. Silloin Jumalan Sana on
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enemmänkin vain pelkkiä kirjaimia sinulle. Mutta
Jumalan Sana sinun suussasi on yhtä kuin Jumala
puhumassa: se on Hengen miekka, jolla sinä leikkaat
paholaisen pois sekä vastustat elämän kaikkia
vastoinkäymisiä.
Se muutos, jota kaipaat talouteesi, terveyteesi
sekä perheeseesi liittyen, riippuu sinusta sekä sinun
vastauksestasi Jumalan Sanaan. Psalmissa 119:89
sanotaan, “Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra,
vahvana taivaissa.” Hänen Sanansa on asetettuna
taivaassa, mutta sinun vastuullasi on asettaa se omaan
elämääsi uskontäyteisten Sanan julistusten kautta.
Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, sinun Sanasi on elämäni ja se valo, joka
johdattaa minua voiton ja kirkkauden polulla. En
tule koskaan vaeltamaan pimeydessä, sillä Pyhä
Henki on valaissut minun henkeni olemaan tietoinen
Kristuksessa olevasta perinnöstäni ja ottamaan sen
haltuuni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 55:11; Apostolien teot 20:32;
2. Timoteus 3:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:1-35 & 5. Mooses 33-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:14-25 & 2. Mooses 36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PALVELE HERRAA SYDÄMESTÄSI
Mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle
näin: “Jos te kaikesta sydämestänne
käännytte Herran puoleen, niin poistakaa
keskuudestanne vieraat jumalat ja astartet
ja kiinnittäkää sydämenne Herraan ja
palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän
pelastaa teidät filistealaisten käsistä
(1. Samuelin kirja 7:3).

E

lämme viimeisten päivien viimeisiä hetkiä.
On tärkeää, että olet keskittynyt Herraan,
palvellen häntä sydämestäsi. Raamatussa sanotaan:
“Sinun tulisi tietää myös tämä...että viimeisinä päivinä
kristittynä oleminen tulee olemaan hyvin vaikeaa” (2.
kirje Timoteukselle 3:1). Huomaa ettei siinä sanota:
“kristittynä oleminen tulee olemaan mahdotonta”,
vaan “vaikeaa”. Tämä siis kertoo sinulle, että sinun
tulisi palvella Herraa riippumatta ympärilläsi olevista
tilanteista tai vainosta.
Tämä ei ole aika piilottaa identiteettiäsi Kristuksessa.
Yhdelläkään asialla ei tulisi olla mahdollisuutta
viedä sinun huomiotasi pois Herrasta ja Hänen
Valtakunnastaan. Jotkut ovat innokkaina palvelemaan
Herraa vain silloin, kun kaikki tuntuu olevan ruusuista:
heidän liiketoimensa menestyvät ja taloutensa
kukoistavat. Mutta todellinen koetus alkaakin, kun
hankaluudet iskevät: he lannistuvat ja menettävätkin
yhtäkkiä intonsa.
Jotkut toiset taas palvelevat Herraa vain
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kohdatessaan haasteellisia aikoja. Mutta heti, kun he
saavat ihmeensä ja selviävät ongelmastaan, heidän
omistautuneisuutensa Herran suhteen kaikkoaa. Jotain
on pielessä. Älä anna tämän tapahtua sinulle. Ole
tulessa Heralle kaiken aikaa. Ole aina palavana, sekä
sopivaan että sopimattomaan aikaan.
Älä anna minkään asian kilpailla tai estää rakkauttasi
ja sitoutumistasi Jeesukseen Kristukseen. Raamatussa
sanotaan: “Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat,
järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä…”
(1. Korinttolaiskirje 15:58). Kun kaikki menee hyvin, ole
järkkymätön. Ja kun kohtaat vastoinkäymisiä, palvele
Herraa silti sydämestäsi. Raamatussa sanotaan: “Jos
annat periksi vastoinkäymisten päivänä, voimasi ovat
vähäiset” (Sananlaskut 24:10 KJV). Kolossalaiskirje
3:23-24 kertoo meille: “Kaikki, mitä teette, se tehkää
sydämestänne, niinkuin Herralle….” Ylistys Herralle!

RUKOUS
Rakas Herra, olen aina tehokas sinun palveluksessasi,
palvellen sinua totuudessa ja koko sydämestäni.
Kieltäydyn olemasta laiska Hengen asioissa, ja
sen sijaan olen intoa täynnä, palvellen sinua
koko sydämestäni, iloiten toivossa ja ollen
kärsivällinen haasteellisissa ajoissa. Pysyn vakaana
ja järkähtämättömänä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 12:11-12; 1. Korinttolaiskirje 15:58

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:36-50 & Joosua 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:26-35 & 2. Mooses 37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SE ON PIKEMMIN KUIN LUULET
Ja katso, minä tulen pian. Autuas se,
joka ottaa tämän kirjan ennustuksen
sanoista vaarin! (Ilmestyskirja 22:7).

J

otkut ovat ihmetelleet, miksi julistamme
Evankeliumia ympäri maailmaa siten kuin
sen teemme: suurella kiireellisyyden tunteella,
innokkuudella ja sydämen palolla. Se johtuu siitä,
että Mestarimme antoi meille tehtäväksi julistaa
Evankeliumia kaikkialla ympäri maailmaa ennen
kuin Hän palaa takaisin, johdattaen naiset ja miehet
vanhurskauteen.
Matteuksen evankeliumissa 28:19-20 Hän
sanoo: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen… Aamen.” Hän antoi
meille tämän sanoman siitä, mitä Hän tuli tekemään
tänne maan päälle, ja mikä meidän tulee jakaa koko
maailmalle, jotta kun Hän palaa takaisin, moni olisi
valmiina Häntä varten ja pääsisi Hänen mukaansa.
Halleluja!
Tästä inspiraatiomme ja kiireellisyytemme
kumpuaa. Me emme vain yritä saada ihmisiä
innostumaan kristinuskosta, vaan kyse on Jeesuksesta
Kristuksesta ja Hänen elävästä sanomastaan: Hän tuli
kuolemaan koko maailman puolesta ja Jumala herätti
Hänet kuolleista. Hän nousi ylös taivaaseen ja elää tänä
päivänä ja on tuleva takaisin minä hetkenä hyvänsä.
Kuinka valmis sinä olet Hänen paluutaan varten?
Jos vielä mietiskelet milloin tai kuinka pian Hän on
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palaamassa, voin kertoa sinulle tämän: se on pikemmin
kuin moni osaa aavistaa, päätellen niistä aikajanoista,
jotka meille on paljastettuina Raamatussa.
Kaikki ne asiat, mitä Hän on sanonut tapahtuvan
ennen Hänen takaisinpalaamista, ovat tapahtumassa
juuri niinkuin on kirjoitettu. Enää ei ole kovinkaan
montaa merkkiä tai tapahtumaa, jotka odottaisivat
toteutumista ennen Mestarin takaisinpaluuta. Tämä
on se syy, miksi meidän tulee jatkaa Evankeliumin
julistamista, valmistaen miehiä ja naisia ympäri
maailmaa Mestarin paluuta varten. Samoin Kristuskin,
kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on
toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille,
jotka häntä odottavat (Heprealaiskirje 9:28). Tästä
syystä meidän tulee olla valmiina ja odottaa häntä.

RUKOUS
Rakas Isä, vanhurskauden Evankeliumin julistamisen
ja opettamisen kautta sinun Valtakuntasi tulee
perustetuksi tänne maan päälle ja ihmisten sydämiin.
Monet tullaan pelastamaan tuhosta ja kadotuksesta
Jumalan poikien kirkkaaseen vapauteen. Kiitos siitä,
että lisääntynyt armo vaikuttaa Seurakunnassa, jotta
voimme julistaa vapautta kaikkialle ympäri maailmaa
näinä viimeisinä päivinä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 1:11; 1. Korinttolaiskirje 16:22;
Ilmestyskirja 22:20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:1-21 & Joosua 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:36-46 & 2. Mooses 38
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYHITTÄJÄ SINUSSA
Mutta hänestä on teidän olemisenne
Kristuksessa Jeesuksessa, joka on
tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja
vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja
lunastukseksi (1. Korinttolaiskirje 1:30).

S

en lisäksi, että Kristus on sinun viisautesi,
vanhurskautesi ja lunastajasi, Hän on myös
sinun pyhittäjäsi. Avausjakeessamme käytetty
sana “pyhitys” viittaa pyhäksi tekemisen tekoon ja
prosessiin tai erottamista Jumalalle ja Hänen ikuiselle
tarkoitukselle. Se on käännetty kreikan kielen sanasta
“hagiasmos”, mikä tarkoittaa “puhdistajaa”. Pyhittäjä
on siis tullut asumaan sinuun.
Kristus ei ole sinussa yrittämässä pyhittää sinua,
vaan Hän on pyhittänyt sinut ja jatkaa edelleen kaiken
tekemäsi pyhittämistä. Hän on sinun erottaja: Hän
on erottanut sinut muusta maailmasta, synnistä ja
pahuudesta, Jumalan poikien kirkkaudentäyteiseen
vapauteen. Halleluja! Aivan kuten sinun täytyy
aktivoida viisaus puhumalla viisautta, niin samalla
tavalla sinun täytyy myös puhua pyhitystä — sanoja,
jotka puhdistavat ja pyhittävät.
Muista, mitä Paavali sanoi 1. kirjeessä Timoteukselle
4:4-5, “Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on
hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella
vastaanotetaan; sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja
rukouksella.” Sinä voit puhdistaa ja pyhittää mitä vain,
mikä kuuluu sinulle, Jumalan Sanalla ja rukouksella.
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Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa
15:3: “Te olette jo puhtaat sen sanan tähden,
jonka minä olen teille puhunut.” Jeesus on noussut
taivaaseen, mutta Hän elää sinussa ja sinun kauttasi
tänä päivänä. Sinä olet nyt se, joka kantaa näitä
ihmeellisiä pyhittäviä sanoja tänä päivänä. Jatka
siunausten sanojen puhumista, jotta ympäristösi tulisi
puhdistetuksi ja pyhitetyksi. Kun puhut, ihmiset tulevat
puhdistetuiksi, he muuttuvat kirkkaudesta kirkkauteen.
Heprealaiskirjeessä 2:11 sanotaan: “Sillä sekä
hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat
kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä
kutsua heitä veljiksi.” Jeesus Kristus, Pyhittäjä, on
sinussa ja Hän on yhtä sinun henkesi kanssa nyt (1.
Korinttolaiskirje 6:17). Sinun kauttasi Hän toteuttaa
omaa palvelustyötään pyhittämällä kaiken itselleen.

TUNNUSTUS
Iloitsen ikuisesti Kristuksessa, Hän on minun
pyhittäjäni, minun vanhurskauteni. Hän on pessyt
minut ja asettanut minut rakkaudessa pyhänä ja
syyttömänä Isän eteen. Elämäni on Jumalan kunniaa
varten. Olen todistus Isän rakkaudesta ja todiste
Hänen oikeudenmukaisuudestansa. Siunattu olkoon
Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 2:11; 1. Tessalonikalaiskirje 5:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:22-39 & Joosua 5-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:47-56 & 2. Mooses 39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UUSI JA ELÄVÄ TIE
Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus
siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta
on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka
pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi
ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on
hänen lihansa, kautta
(Heprealaiskirje 10:19-20).

K

uinka mahtavaa tämä onkaan! Jeesus aukaisi
meille uuden ja elävän tien Isän luokse, Hän
riisui alas esiripun, joka vei Isän läsnäoloon ja ohjasi
meidät sisään. Ylistetty olkoon Jumala! Muista Hänen
sanansa Johanneksen evankeliumissa 14:6 “...Minä
olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani.”
Muista, että alussa Aadam teki syntiä Jumalaa
vastaan ja hänet karkotettiin pois Jumalan läsnäolosta
yhdessä hänen vaimonsa Eevan kanssa. He olivat olleet
yhteydessä Jumalan kanssa Eedenin puutarhassa, mutta
Raamattu sanoo, että Jumala lähetti kerubin leimuavalla
miekalla vartioimaan paratiisin porttia, etteivät he
pääsisi tulemaan takaisin puutarhaan.
Yhtäkkiä tämä syvällinen yhteys, joka ihmisellä
oli ollut Jumalan kanssa, päättyi. Tästä alkoi uskonnon
harjoittaminen. Ihminen alkoi tehdä kaiken, minkä
pystyi, löytääkseen jälleen tuon jumalallisen yhteyden.
Kaikki maailman uskonnot yrittävät edelleen tänä
päivänä etsiä tätä samaa asiaa: jumalallista läsnäoloa.
Ihmisellä ei ollut mitään tietä päästä takaisin tuohon
yhteyteen ennen kuin Jeesus tuli. Hän sanoi erään
hämmästyttävän lausunnon, jonka luimme aikaisemmin.
Hän sanoi: “Minä olen TIE… ei kukaan tule Isän tykö
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muutoin kuin minun kauttani!” (Johannes 14:6).
Tämä oli sitä, mitä Aadam tarvitsi. Tämä oli sitä,
mitä patriarkat Vanhassa Testamentissa tarvitsivat - tien
Isän yhteyteen. Jeesus on tämä tie. Kun Hän kuoli
Ristillä, Raamattu sanoo, että temppelin esirippu, joka
erotti temppelin kaikkein pyhimmästä, repesi kahtia
ylhäältä alas asti (Matteus 27:51) ja tämä avasi pääsyn
Jumalan läsnäoloon.
Tänä päivänä ei ole enää mitään esirippua
eikä erotusta sinun ja Isän välillä. Sinä elät Hänen
läsnäolossaan, ja Raamattu sanoo, “Hänen
läsnäolossaan on ilon ja autuuden täyteys iankaikkisesti”
(Psalmit 16:11). Jos et ole löytänyt tietäsi vielä Hänen
läsnäoloonsa, jos et ole vielä uudestisyntynyt, sinun
ei tarvitse jäädä rypemään syntiin, tappioon tai
tietämättömyyteen. Sinun ei tarvitse enää etsiä tietä,
sillä Jeesus on tie. Sinun tarvitsee vain tunnustaa Hänen
herruutensa elämäsi ylle ja näin sinun henkesi tulee
uudelleen luoduksi ja voit aloittaa uuden jännittävän
elämäsi Jumalan läsnäolossa iankaikkisesti.

TUNNUSTUS
Olen syntynyt Jumalan läsnäoloon elämään ikuisesti
ilossa, kirkkaudessa ja autuudessa. Elämäni kulkee
vain ylöspäin ja eteenpäin, sillä Hänen läsnäolossaan
on elämän tie. Hänen valonsa valaisee minua ja näen
vain niitä siunauksia ja upeita hyötyjä, joista pääsen
nauttimaan elämässäni, koska olen erottamattomasti
yhtä Kristuksen kanssa. Kunnia Hänen Nimelleen.
Ikuisesti.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 2:18-19; Roomalaiskirje 5:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:40-56 & Joosua 7-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:57-68 & 2. Mooses 40
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:

+44 (0)1708 556 604

south africa:		
+27 11 326 0971

nigeria:

+234 812 340 6547
+234 812 340 6791

canada:

+1-647-341-9091
+1-416-746 5080

usa:

+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111
+1-281-759-6218
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KIRJOITTAJASTA

P

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

Muistiinpanoja
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