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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 3,000 eri kielellä
ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme
siihen, että vuoden 2021 painos tästä päivän sanasta tulee
tehostamaan sinun hengellistä kasvuasi ja kehitystäsi, sekä
viemään sinut upeaan menestykseen läpi koko vuoden.
Tässä julkaisussa olevat elämää mullistavat ajatukset tulevat
virkistämään, muuttamaan ja valmistamaan sinua todella
täyteläiseen, hedelmälliseen ja palkitsevaan kokemukseen
Jumalan Sanassa.
-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-

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

-Pastori Chris Oyakhilome

Kärsimysten tie
“Via Dolorosa” on latinan kielen sana, joka
tarkoittaa “Kärsimysten tietä” tai “Surun tietä”.
Tämä tie sijaitsee vanhassa Jerusalemissa
ja on tullut kuuluisaksi siitä, miten Jeesus
kulki sitä pitkin, kun häntä pahoinpideltiin
ja pakotettiin kantamaan ristiään. Hän kulki
tämän tien Pilatuksen tuomiopaikalta aina
Golgatan ristiinnaulitsemis-paikalle saakka.
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VALTAISTUIMELLA HALLITSEMISTA
VARTEN
lauantai

Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen
tähden kuolema on hallinnut yhden
kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka
saavat armon ja vanhurskauden lahjan
runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan
yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta
(Roomalaiskirje 5:17).
fesolaiskirjeessä 2:6-7 Raamattu sanoo, että
E
meidät on herätetty ja asetettu istumaan yhdessä
Kristuksen Jeesuksen kanssa taivaallisiin niin, että tulevina

aikoina Jumala voisi osoittaa ylitsevuotavan armonsa ja
ystävällisyytensä rikkautta meitä kohtaan Kristuksessa
Jeesuksessa. Tämä alleviivattu osa tästä tarkoittaa itse
asiassa “seuraavia aikakausia”; niitä aikakausia, jotka
seuraavat Kristuksen valtaistuimella istumista.
Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen Hän astui
ylös taivaaseen ja istui valtaistuimelle. Siitä alkoi uusi
aikakausi. Meidät on nyt asetettu istumaan yhdessä
Hänen kanssaan. Jumala asetti meidät Kristuksen kanssa
valtaistuimelle taivaallisissa. Raamattu kertoo meille siis
sen, että Hän tahtoo demonstroida Hänen armonsa
ylitsevuotavaa rikkautta Seurakuntaa kohtaan tässä
ajassa, joka seurasi tätä menestyksekästä valtaistuimelle
istuutumista. Tämä aika on nyt! Se ei ole joskus
tulevaisuudessa. Se ei ole Tuhatvuotisessa Valtakunnassa
tai sen jälkeen. Se on nyt!
Toinen tärkeä sana, johon on syytä kiinnittää
huomiota Efesolaiskirjeessä 2:6-7 on “kautta”, kun
siinä sanotaan, “Kristuksen Jeesuksen kautta.” Tämä
sana on käännetty kreikan kielen sanasta “en” ja se
tarkoittaa “sisällä” (Kristuksessa). Me toimimme täällä
maan päällä Kristuksessa Jeesuksessa. Efesolaiskirje 3:21
sanoo, “Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa
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Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja
iankaikkisesti! Amen.” Tämä kaikki tapahtuu nyt meille
täällä - Seurakunnalle - ei taivaassa.
Tästä syystä me emme voi epäonnistua. Meidän
täytyy tehdä kaikki se, mitä Hän on kutsunut meidät
tekemään tässä ajassa. Jos me emme tunnista tätä
todellisuutta, me emme kykene hyötymään siitä, ja
yhtäkkiä me tulemme jo olemaan Tuhatvuotisessa
Valtakunnassa. Tuhatvuotisessa Valtakunnassa me
hallitsemme yhdessä Kristuksen kanssa, mutta nyt me
hallitsemme Hänen kauttaan. Tämä on Seurakunnan
aikaa. Jos sinä et hallitse nyt Kristuksessa, niin milloin
sitten?
Käytä sitä auktoriteettia, jonka Hän on antanut
sinulle oman maailmasi hallitsemiseen. Nyt on sinun
aikasi. Sinut on asetettu hallitsemaan valtaistuimelle.
Sinä olet syntynyt harjoittamaan hallintavaltaa Saatanan
ja elämän olosuhteiden ylitse! Mitä ikinä elämässäsi
tuleekaan vastaan, ota hallintavalta ja hallitse sen ylitse
uskontunnustustesi kautta Hengen voimassa. Ylistys
Jumalalle!

TUNNUSTUS
Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen palvelutyön kautta
minä tulen treenatuksi vanhurskauden elämäntapaan
ja varustetuksi suurenmoisuutta varten. Olen
vastaanottanut armon olosuhteiden hallitsemiseen ja
vaellan hallintavallassa Saatanan ja tämän maailman
olosuhteiden ylitse. Minä hallitsen, sillä minut on
istutettu voiman ja hallintavallan valtaistuimelle
Kristuksen kanssa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:17; Efesolaiskirje 2:6-7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 24:13-35 & 2. Samuel 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 6:45-56 & 4. Mooses 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JATKA KASVUASI KRISTUKSEN
TUNTEMISESSA

2

Ja kasvakaa meidän Herramme ja
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
armossa ja tuntemisessa. Hänen
olkoon kunnia sekä nyt että hamaan
iankaikkisuuden päivään
(2. Pietari kirje 3:18).

1

. Pietari kirjeessä 2:2 (KJV), Pietari osoittaa
sanansa tietyille eräiden kaupunkien
juutalaisille pyhiinvaeltajille sanoessaan, “Ja
halatkaa niinkuin vastasyntyneet vauvat sanan
väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte
pelastukseen.” Sana “vauvat” tulee sanasta “brephos”
ja se viittaa imeväisiin, pikkulapsiin. Pietari kirjoittaa
imeväisikäiselle seurakunnalle ja nuorille kristityille.
Kirjeen vastaanottajat olivat vasta hiljattain antaneet
sydämensä Kristukselle.
Mutta sitten on myös toinen kristittyjen ryhmä,
jota kuvaillaan 1. Korinttolaiskirjeen 3. luvussa.
Apostoli Paavali kutsui heitä “pieniksi lapsiksi
Kristuksessa”. Hän sanoi, “Niinpä, veljet, minun
ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille,
vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille
Kristuksessa” (1. Korinttolaiskirje 3:1).
Käsite “pieniksi lapsiksi Kristuksessa” tulee Kreikan
kielen sanasta “nēpios”. Tällä viitataan sellaiseen
kristittyyn, joka ei osaa puhua oikein. Hän saattaa olla
jo 20-vuotias, mutta hän ei kykene kommunikoimaan
siitä huolimatta oikein. Iästään huolimatta hän on
taitamaton, harjaantumaton ja henkisesti kypsymätön.
Kun tätä sovelletaan hengellisyyteen, kyse on
henkilöstä, joka on hengellisesti vielä pienen lapsen
8
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tasolla. Hän ei ole kasvanut, vaikka onkin ollut
kristittynä jo vuosikausia. Tällaiset henkilöt eivät
kykene ymmärtämään hengellistä kommunikaatiota tai
käsittelemään hengellisiä totuuksia. Paavali moitti heitä
sanoessaan, “Maitoa minä juotin teille, en antanut
ruokaa“ (1. Korinttolaiskirje 3:2). “Maidolla” viitataan
lasten tason perustavanlaatuisiin opetuksiin Jumalan
Sanasta, Kristuksen opin alkeisiin.
Hengellisesti pieni lapsi tulee rukoilemaan ja
huutamaan, että Jumala siunaisi häntä. Jos hän olisi
hengellisesti kypsä, hän tietäisi Jumalan jo siunanneen
meitä kaikilla hengellisillä siunauksilla taivaallisissa
Kristuksessa Jeesuksessa (Efesolaiskirje 1:3). Hän ei ole
vielä kasvanut ymmärtämään Kristuksen salaisuutta
siitä, että sinä päivänä, kun hän syntyi Kristukseen,
hänestä tuli kaikkien Jumalan siunausten perillinen
Kristuksessa Jeesuksessa.
Kasva Jumalan asioissa. Tavoittele lisää tietoa ja
ymmärrystä. Jatka Sanan opiskelua loppumattomalla
nälällä oppia tuntemaan Herraa enemmän niin, että
Hänen kirkkautensa tulee julki sinun elämässäsi.

TUNNUSTUS
Meidän Jumalamme on suurenmoinen ja suuresti
ylistettävä. Hänen upealle Majesteettisuudelleen ei
ole loppua. Kun jatkan Hänen Sanansa opiskelua,
Hänen kirkkautensa tulee julki elämässäni, kun tulen
jatkuvasti muutetuksi ja uudistetuksi yhä enemmän ja
enemmän lisääntyneen tiedon kautta Hänen kuvansa
kaltaisuuteen. Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 5:27; 2. Pietari 1:3; Sananlaskut 11:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 24:36-53 & 2. Samuel 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 7:1-13 & 4. Mooses 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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3

KERRO UPEAT UUTISET
Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi
heille: Älkää te peljätkö; sillä minä
tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli
ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on
noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa,
katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut
(Matteuksen evankeliumi 28:5-6).

J

os sinä uskot todella siihen, mitä Jeesus Kristus
teki puolestasi, jos uskot Hänen pelastustyönsä
olleen tärkeä ja jos olet todella vastaanottanut tämän
pelastuksen, et voi vain pitää sitä itselläsi. Hän
sanoi Markuksen evankeliumissa 16:15, “...Menkää
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille.” Tämä on meidän päiväkäskymme.
Sinun täytyy kertoa toisille Jeesuksesta. Voit voittaa
vähintään yhden sielun ennen kuin tämä viikko on
ohi, suunnittele näin. Rukoile erityisesti sen puolesta.
On olemassa edelleen monia ihmisiä, jotka eivät tiedä
siitä, mitä Jeesus tuli tekemään. He eivät tiedä Hänen
tulleen ottamaan heidän paikkansa. He eivät tiedä,
että Hän on jo pelastanut heidät rangaistukselta sekä
myös synnin elämältä ja luonnolta. Maailman täytyy
kuulla tämä totuus.
Mutta kysymys kuuluukin Roomalaiskirje 10:14
mukaisesti, “Kuinka he voivat kuulla, ellei ole
julistajaa?” Siksi jokaisen meistä tulee ottaa Suuri
10
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Lähetyskäsky henkilökohtaisesti. Julista Evankeliumia
yhä suuremmalla sydämen palolla erityisesti nyt,
kun valmistaudumme itse ja autamme myös toisia
valmistautumaan Herran takaisin paluuseen.
Älä anna periksi pyrkimyksissäsi. Etsi kadotetut,
toivottomat ja hämmentyneet omasta maailmastasi
ja kerro heille Kristuksessa Jeesuksessa olevasta
pelastuksesta. Kerro heille iankaikkisesta elämästä,
yhteydestä Jumalan kanssa, rauhan elämästä,
vanhurskaudesta, iankaikkisesta voitosta ja
menestyksestä, jotka ovat nyt mahdollisia ja saatavilla
olevina Kristuksessa Jeesuksessa. Kerro toisille nämä
upeat uutiset.

RUKOUS
Rakas Isä, rakkautesi pakottaa minut esirukoilemaan
ja julistamaan Evankeliumia kadotetuille, tuoden
heidät pimeydestä sinun ihmeelliseen valoosi. Minä
juhlin kunniakasta pelastuksen työtä, erottamatonta
ykseyttä ja tätä kaunista yhteyttä, johon minut on
tuotu Jeesuksen Kristuksen kuoleman, hautaamisen
ja ylösnousemuksen kautta, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Timoteus 4:2; Roomalaiskirje 10:13-15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 1:1-18 & 2. Samuel 15-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 7:14-23 & 4. Mooses 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN TÄYTEYS
Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa
alle ja antanut hänet kaiken pääksi
seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa,
hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa
täyttää (Efesolaiskirje 1:22-23).

O

letko koskaan ajatellut sitä tosiasiaa, että
Seurakunta on Kristuksen täyteys? Me
olemme Kristuksen täydellistymä. Hän on pää ja me
olemme ruumis. Me olemme Hänen täyteytensä, joka
kaiken kaikessa täyttää.
Johanneksen evankeliumi 1:16 sanoo, “Ja hänen
täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa
armon päälle.” Me olemme kaikki saaneet vastaanottaa
Hänen täyteydestään. Kun sinä vastaanotit Pyhän
Hengen, sinä vastaanotit Hänet KOKONAISENA.
Sinun ihmisyytesi tuli Jumalan elämän ja luonnon
syrjäyttämäksi. Sinä olet tänä päivänä Jumalan elävä
asuinsija, sinut on upotettu Häneen ja Hänet sinuun.
Halleluja!
Sinä olet vastaanottanut jumaluuden kaikessa
täyteydessään Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki Hänen
voima, kunnia, hallintavalta, vahvuus ja viisaus: kaikki,
mitä Hän omistaa ja edustaa — sinä olet vastaanottanut
sen! Ajattelepa, jos olisit elänyt koko elämäsi tässä
tietoisuudessa.
Muista Jeesuksen sanat Johanneksen
evankeliumissa 10:10, “Minä olen tullut, että heillä
olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” Sinä et voi tarvita
enää enempää elämää Jumalalta kuin mitä sait jo
uudestisyntymässäsi; kaikki se elämä, mitä Hänellä on,
12
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sinä olet vastaanottanut sen. Sinä olet vastaanottanut
Hänen kyvykkyyden, viisauden, tiedon, kirkkauden ja
hallintavallan.
Ei ihme, että Johannes kertoo meille 1. Johanneksen
kirjeessä 4:17, “Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia
mekin olemme tässä maailmassa….” Jos meillä olisi
vähemmän elämää kuin mitä Hänellä on, meitä ei
silloin kuvailtaisi “Hänen täyteydeksi” (Efesolaiskirje
1:23). Jokainen meistä on Hänessä ja Hänellä täytetty.
Sinä olet aivan pullollaan Jumalaa. Tämä oli Jumalan
suunnitelma aina maailman perustamisesta saakka,
että me olisimme ja että meillä olisi Hänen täyteys.
Ja Hän on saattanut tämän päätökseen Kristuksessa
Jeesuksessa ja lähettämällä Pyhän Hengen asumaan
meihin.

TUNNUSTUS
Minä olen täynnä Jumalaa. Hänen kirkkaus on
minussa ja tulee ilmaistuksi kauttani. Minä olen
Jumalan armon, viisauden ja vanhurskauden
heijastumaa. Minä olen vastaanottanut Hänen
täyteyden ja siksi elämäni on jatkuvaa Kristuksen ja
yliluonnollisen ilmituloa! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 3:34; Kolossalaiskirje 2:9-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 1:19-51 & 2. Samuel 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 7:24-37 & 4. Mooses 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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IANKAIKKISESTI TÄYDELLISEKSI
TEHTYINÄ VANHURSKAUDESSA

5

Mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan
uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut
Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt
vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan
hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä
hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi
tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään
(Heprealaiskirje 10:12-14).
iunattu olkoon Jumala! Herra Jeesus uhrasi
S
yhden äärimmäisen ja kertakaikkisen uhrin
kaikkien syntien tähden. Ja Hänen antaman uhrin

kautta, Hän teki meistä iankaikkisen täydellisiä! Hän
teki meistä täydellisiä, pyhiä ja riittäviä ikiajoiksi. Miten
suurenmoista tämä onkaan!
Tämä ei ole jotain, mihin me voisimme itse
pätevöityä tai jotain, jonka voisimme saavuttaa omin
avuin. Jeesus teki tämän puolestamme. Hän teki meidät
täydellisiksi totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
Paavali viittasi tähän, kun hän kirjoitti Efesolaiskirjeessä
4:24 siitä, miten meidän tulee pukea yllemme uusi
ihminen, joka on luotu totuuden vanhurskauteen ja
pyhyyteen.
2. Korinttolaiskirje 5:21 sanoo, “Kristukseen,
joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki
meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme
Jumalan vanhurskauden.” Älä koskaan näe itseäsi
epävanhurskaana tai epätäydellisenä. Kristus on sinun
täydellisyytesi. Sinä olet täydellinen, koska Hän, joka
synnytti sinut, on täydellinen. Heprealaiskirje 2:11
julistaa, “Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama
isä….” Sinä olet aivan kuten Hän on. 1. Johanneksen
kirje 4:17 sanoo, “Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia
olemme mekin tässä maailmassa….”
14
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Kolossalaiskirje 2:10 KJV sanoo, “Ja te olette
täydelliset hänessä, joka on kaikkien valtojen ja
voimien pää.” Sana “täydelliset” tarkoittaa tässä myös
täydelliseksi tehtyä, sinä olet täydelliseksi tehtynä
Hänessä. Jotkut ovat kysyneet, Eikö Efesolaiskirje 4:12
puhu “pyhien täydelliseksi tekemisestä”, tarkoittaen
sitä, että emme olisi vielä täydellisiä?” Ei, tämä jae
viittaa pyhien kypsymiseen ja kypsyyteen. Siinä on kyse
pyhien varustamisesta ja treenaamisesta palveluksen
työhön.
Kyse on samasta, kun lapsi syntyy. Lapsi on aivan
yhtä täydellisesti ihminen kuin hänen vanhempansakin.
Mutta lapsen täytyy tulla treenatuksi ja varustetuksi
tiedon ja koulutuksen kautta sekä hänen täytyy
vahvistua voidakseen elää normaalia ihmiselämää.
Juuri tätä apostoli Paavali tarkoitti “pyhien täydelliseksi
tekemisellä.”
Sinä olet jo ja sinulla on jo Jumalan vanhurskaus.
Kun vastaanotat Jumalan Sanan henkeesi, sinä tulet
treenatuksi vanhurskauden elämään ja sinusta tulee
yhä taitavampi Kristuksen vanhurskauden opissa,
ymmärtämisessä ja soveltamisessa.

TUNNUSTUS
Minä olen Jumalan vanhurskaus Kristuksessa
Jeesuksessa ja olen yhtä Hänen kanssaan. Minä
hallitsen elämässä. Mikä siunaus tämä onkaan,
että saan toimia Hänen vanhurskautensa ilmaisuna
täällä maan päällä ja että saan kantaa esiin hyvää
vanhurskauden hedelmää Hänen Nimensä kunniaksi!
Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 3:8-9; Heprealaiskirje 10:12-14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 2:1-25 & 2. Samuel 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 8:1-9 & 4. Mooses 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SANAN PALVELEMISTA VOIMASSA
Tämän temppelin loisto on oleva
suurempi kuin entisen, sanoo Herra
Sebaot. Tälle paikalle minä annan
rauhan ja menestyksen, sanoo Herra
Sebaot (Haggain kirja 2:9).

A

postolien tekojen luvusta 4 voimme lukea,
miten alkuseurakunnan pyhät rukoilivat
Herraa ankarissa vainoissa. He sanoivat, “Katso nyt,
Herra, kuinka he meitä uhkailevat! Anna palvelijoillesi
voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna kätesi, niin
että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja
ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä”
(Apostolien teot 4:29-30).
Pari lukua myöhemmin Pietari meni roomalaisen
sadanpäämiehen Korneliuksen taloon ja Raamattu
sanoo, “Kun Pietari vielä näitä puhui, laskeutui
Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat”
(Apostolien teot 10:44 KJV). Todella merkittävää!
Sana “laskeutui” on käännetty Kreikan kielen
“sanasta“epipipto, joka tarkoittaa kiintymyksen
omaista syleilemistä, sateen kaltaista alastuloa tai
jonkun kietomista syleilyynsä. Kun Pietari puhui
armollisia pelastuksen sanoja, Pyhä Henki syleili
kaikkia Korneliuksen perhekunnassa ja he kaikki tulivat
uudelleen luoduiksi ja täyttyivät Hengellä. Halleluja!
Tällaisten kokemusten tulisi olla arkipäivää
Jeesuksen Kristuksen Seurakunnalle. Näinä
lopunaikoina Jumalan Henki liikkuu Jumalan lapsissa
julistaen ja opettaen Sanaa voimassa ihmeiden ja
merkkien seuratessa. Jumalan ihmiset tulevat vielä
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hämmästymään kaikkialla ympäri maailmaa sitä
Hengen liikehdintää, mitä he tulevat näkemään
omissa elämissään tapahtuvan enemmän kuin koskaan
aikaisemmin.
Ole tietoisena tästä kaikkialla, kun julistat Sanaa.
Kun sinä vielä puhut ja julistat toimistoilla, kaupoissa,
kaduilla ja ostoskeskuksissa, Pyhä Henki tulee
laskeutumaan kuulijoihisi ja he tulevat täyttymään
Hengellä.
Upota itsesi Häneen päivittäin. Ennen kuin lähdet
ulos, täyty Hengellä. Liota omaa henkeäsi Pyhässä
Hengessä yhdessäolon kautta. Rukoile ja paastoa
usein. Jumalan voima pelastumiseen, parantumiseen,
vapautumiseen ja siunaamiseen on Evankeliumissa,
joka on uskottu sinun vastuullesi, jotta jakaisit sen
toisten kanssa Jumalan Hengen voimassa. Ja nyt on
sen aika!

RUKOUS
Herra ei ole ketään kaltaistasi, sinä olet kaikkia
muita suurempi ja kaikki maailman kansakunnat
kuuluvat sinulle. Taivaat julistavat kunniaasi ja
Nimesi tulee iankaikkisesti korotetuksi. Kun lapsesi
julistavat Evankeliumia kaikkialla, sinä vahvistat
heidän puhumat sanat niitä seuraavilla ihmeillä,
josta seuraa valtavaa sielujen sadonkorjuuta Jumalan
Valtakuntaan, Jeesuksen Nimessä.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 7:38-39; Apostolien teot 4:31 & 33; Markus 16:20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 3:1-21 & 2. Samuel 22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 8:10-21 & 4. Mooses 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PUHDISTETTUNA KAIKESTA
EPÄVANHURSKAUDESTA

7

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. Johanneksen kirje 1:7).

K

iitos Jumalalle Jeesuksesta! Raamattu sanoo,
että Hänessä meillä on lunastus Hänen verensä
kautta ja syntien anteeksianto (Kolossalaiskirje 1:14).
Tämä on niin voimallista! Jeesuksen ansiosta kaikki
sinun syntisi ovat lunastettu (kertakaikkisesti poistettu)
— menneet, nykyiset ja tulevat.
Ei ihme, että meitä kutsutaan Hänen
vanhurskauttamiksi. Me emme ole “tavallisia syntisiä,
jotka ovat armosta pelastetut.” Sinä et ole mikään
“raukka”, niin kuin he laulavat, “Ihmeellinen armo,
miten suloinen ääni, joka pelasti minun kaltaiseni
“raukan”....” Syntinenkään ei ole raukka. Jeesus ei
kuollut raukan tähden. Sinä olet erityinen.
Sinun arvosi on Jumalan Pojan veren arvo. Tämä
veri, kuten Raamattu sanoo, “puhdistaa sinut kaikista
synneistä” — kaikesta epävanhurskaudesta. Huomaa
nyt tämä preesens aikamuoto, “puhdistaa,” joka
tarkoittaa, että se tapahtuu niin usein kuin sinä tarvitset
sitä.
Me elämme saastaisessa maailmassa, jossa
ympärillämme on niin paljon jumalattomuutta.
Joskus nämä epäpuhtaudet saattavat tarttua meihin.
Mutta kiitos Jumalalle, että Jeesuksen Kristuksen veri
puhdistaa sinut KAIKESTA epävanhurskaudesta ja
se tapahtuu automaattisesti. Halleluja! Tästä luimme
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avausjakeestamme.
Siinä ei sanottu, että sinä puhdistut sen jälkeen,
kun olet rukoillut anteeksiantoa synneillesi eikä siinä
myöskään sanota, että “veri tulee puhdistamaan meidät
kaikesta synnistä”; ei! Tämä ei sijoitu tulevaisuuteen,
vaan kyse on jatkuvasta automaattisesta prosessista:
Hänen veri PUHDISTAA sinut joka kerta, kun tarve
ilmenee! Tämä on täydellisen laillista Jumalan edessä.
Ei ihme, että Hän kutsuu meitä pyhiksi, syyttömiksi
ja nuhteettomiksi Hänen edessään (Kolossalaiskirje
1:22). Ja sitten 1. Korinttolaiskirjeessä 6:11 Hän sanoo,
että sinut on pesty, pyhitetty ja vanhurskautettu Herran
Jeesuksen Nimessä ja Jumalamme Hengen kautta.
Siunattu olkoon Jumala!
Opi tuntemaan, ymmärtämään ja vaella tietoisesti
Jumalan Sanan valossa, vanhurskautesi valossa, ja
silloin sinun ei enää tarvitse huolehtia synnistä, koska
Kristuksessa oleva luontosi ei ole alamaisena synnille.

TUNNUSTUS
Siunattu olkoon Herra, joka on armossaan pelastanut
minut ja vanhurskauttanut minut omassa armossaan
iankaikkisen elämän perilliseksi. Minä nautin
siunatusta elämästäni Kristuksessa ja vaellan Hänen
vanhurskaudessa vapautettuna kaikesta siitä, mitä
Mooseksen laki vaati. Elämäni on Jumalan kunniaksi.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 1:7; Roomalaiskirje 4:6-8; Miika 7:18-19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 3:22-36 & 2. Samuel 23-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 8:22-33 & 4. Mooses 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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lauantai

8

ELÄ HÄNELLE
He ovat ihmeissään ja ajattelevat sen
olevan sangen omituista, että sinä
et enää juokse heidän mukanaan
irstailemaan ja niin he herjaavat
[sinua] (1. Pietari kirje 4:4 AMPC).

O

let varmasti kuullut läpi elämäsi siitä, että
Herran paluu on lähellä. Mutta älä erehdy
tämän suhteen, sillä se on nyt lähempänä kuin osaat
kuvitellakaan. Sinun tehtäväsi on olla valmiina ja
odottaa innolla Hänen paluutaan. Oletko sinä yksi
niistä, jotka odottavat innokkaasti Hänen takaisin
paluutaan? Hän sanoi Luukkaan evankeliumissa
21:34-36, “Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei
teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous
eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää
teidät äkkiarvaamatta niinkuin 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.”
1. Tessalonikalaiskirje 5:2-3 sanoo, “Sillä itse te
varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin
varas yöllä. Kun he sanovat: “Nyt on rauha, ei hätää
mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio,
niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he
pääse pakoon.” Sana näyttää meille, että nämä asiat
saavat täyttymyksensä ajan käydessä vähiin ja me
olemme nyt näissä päivissä, mistä Raamattu puhuu.
Me näemme todella kaikkien profetaalisten merkkien
tulevan toteen aivan silmiemme edessä.
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Heprealaiskirje 2:3 varoittaa meitä, “Kuinka me
voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin
suuresta pelastuksesta….” Varmista se, että oma
elämäsi on oikeassa linjassa Jumalan kanssa niin, että
elät Hänen Sanansa mukaisesti. Älä häpeile Herran
puolesta esiin nousemista. Hän piti sinun puoliasi ja
pelasti sinut. Älä häpeile sitä, jos he nimittelevät sinua,
loukkaavat sinua tai jopa vainoavat sinua, elä Herralle.
Raamattu sanoo, että on parempi kärsiä vainoa
oikein tekemisessä kuin liittyä mukaan niiden joukkoon,
jotka elävät väärin. Jos he hyljeksivät sinua uskosi
tähden Jeesukseen, Jeesus rakastaa sinua. Jos he
hylkäävät sinut, Hän ei hylkää sinua. Hän on aina
sinussa ja sinun kanssasi. Joten erota sen tähden itsesi
Herralle. Jumala tahtoo sinun toimivan näin.
Muista, että ylöstempauksesta itsestään ei ole
olemassa mitään merkkiä. Toisin sanottuna se voi
tapahtua milloin vain. Palvele siksi Herraa koko
sydämestäsi ja ilolla. Jotta kun Hän palaa, Hän löytää
sinut hehkuvana ja palavana Hengessä Herraa
palvelemasta.

RUKOUS
Siunattu Isä, mikä suuri kunnia tämä onkaan saada
olla luettuna mukaan niiden joukkoon, jotka pääsevät
pakoon sitä tuhoa, joka tulee kohtaamaan maailmaa!
Sillä aikaa, kun odotan innolla takaisin paluutasi,
hehkun ja palan kirkkaana Hengessä palvellen sinua
koko sydämestäni suurella ilolla, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 4:1-7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:1-26 & 1. Kuningasten kirja 1
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 8:34-9:1 & 4. Mooses 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VAPAUTETTU JA SIIRRETTY
Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät
soveliaiksi olemaan osalliset siitä
perinnöstä, mikä pyhillä on valossa,
häntä, joka on pelastanut meidät
pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät
rakkaan Poikansa valtakuntaan
(Kolossalaiskirje 1:12-13).

M

onet olettavat ja uskovat, että eräänä päivänä,
kun on aika jättää hyvästit, Herra tulisi
jotenkin armollisesti vapauttamaan meidät pimeyden
vallasta. Mutta Paavali kertoo meille avausjakeessamme
Hengen kautta, että tämä on jo tapahtunut. Isä ei ole
ainoastaan tehnyt meitä kelvollisiksi osallistumaan
pyhille kuuluvaan perintöön valon Valtakunnassa,
vaan Hän on myös “vapauttanut” meidät pimeyden
vallasta ja siirtänyt meidät Hänen rakkaan Poikansa
Kuningaskuntaan. Mikä upea uutinen!
Huomaa tässä käytetyt aikamuodot, ne ovat kaikki
menneessä muodossa: “Häntä, joka on pelastanut
meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät….” Siksi
ne, jotka vielä etsivät vapautusta päivä toisensa perään,
toimivat ymmärtämättömien tavoin. Koska se ei ole
linjassa Jumalan nykyhetken totuuden kanssa.
Jumalan ihmiset eivät tarvitse vapautusta
Saatanasta tai pimeyden vallasta. Ainoa vapautus,
mitä jotkut saattavat tarvita, on tietämättömyydestä
vapautus ja parannuskeinona tähän toimii Jumalan
Sanan tuntemus: “...mutta vanhurskas vapautetaan
tiedon kautta…” (Sananlaskut 11:9).
Uudestisyntyneenä ollessasi sinä et ole Saatanan
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auktoriteetin tai vallan alaisuudessa. Mutta tämä ei
ole vielä edes se paras osa, sillä Jumala ei ainoastaan
“vapauta” tai tuo sinua ulos jättääkseen sinua siihen.
Hän tuo sinut ulos viedäkseen sinut sisälle! Nyt, kun
Hän on tuonut sinut ulos pimeyden hallintavallasta,
pahuuden voimista ja kaikista niiden tekemistä töistä,
Hän on SIIRTÄNYT sinut sisälle Hänen rakkaan
Poikansa Kuningaskuntaan.
Näin ollen, vaikka sinä olet tai elät samalla kadulla
tai käyt töissä samalla työpaikalla jonkun kanssa, joka
ei ole uudestisyntynyt, se ei tarkoita, että te olisitte
samassa “paikassa”. Sinun paikkasi on Kristuksessa.
He ovat tästä maailmasta — pimeyden valtakunnasta,
Saatanan hallintavallan alaisuudesta. Sinut on herätetty
ja asetettu istumaan taivaallisiin yhdessä Kristuksen
Jeesuksen kanssa. Tämä on nyt se paikka, missä sinä
olet: kunnian, voiman, hallintavallan ja auktoriteetin
paikka. Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
Siunattu olkoon Jumala! Minä elän Jumalan rakkaan
Pojan Kuningaskunnassa ja hallitsen Hänen valossaan
iankaikkisesti! Minut on istutettu valtaistuimelle
kirkkauden ulottuvuuksiin Kristuksen kanssa, josta
käsin harjoitan hallintavaltaa Saatanan, maailman
ja olosuhteiden ylitse Pyhän Hengen voiman kautta.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:17; Efesolaiskirje 2:6;
Kolossalaiskirje 3:1-3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:27-54 & 1. Kuningasten kirja 2-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 9:2-13 & 4. Mooses 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANNA JUMALUUTESI NOUSTA
...Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki
tyynni Korkeimman poikia
(Psalmi 82:6).
iten kukaan voisi lukea tämän ylempänä
M
olevan psalmin kirjoittajan jakeen ja yhä
edelleen julistaa tai opettaa Jumalan ihmisiä niin,

että me olisimme vain pelkkiä ihmisiä? Tämä ei
ole yhdenmukaisessa linjassa Jeesuksen Kristuksen
Evankeliumin kanssa. Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin
sanoma kuuluu: “Te olette jumalia!” Jopa Jeesus Itse
sanoi tämän (Johannes 10:34).
Joten, kun sinä tunnustat omaa jumaluuttasi, et
toimi ollenkaan ylimielisesti sanomalla jotain sellaista,
mitä Jumala Itse ei olisi jo sanonut sinusta. Mitä
enemmän sinä vaellat tietoisena omasta jumaluudestasi,
sitä paremmin ja nopeammin sinä kasvat Kristuksessa.
Raamatun kirjeet opettavat meille, että meidän
ihmisyytemme tuli naulituksi ristille. Roomalaiskirje
6:6-7 kertoo meille, “Kun tiedämme sen, että
meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan
ristiinnaulittu….” Kun sinä uudestisynnyit, sinä
synnyit Kristuksen kaltaisuuteen, uudeksi luomukseksi.
2. Korinttolaiskirje 5:17 sanoo, “Siis, jos joku on
Kristuksessa, niin hän on uusi luomus….” Pietari sanoi,
“Me olemme osanottajina (jakajina) jumalallisesta
luonnosta” (2. Pietari 1:4).
Kun joku sanoo, “Me olemme vain ihmisiä”,
se paljastaa, kuinka tietämättömiä he ovat omasta
jumalallisesta elämästään. Jos sinä sanot olevasi vain
ihminen, sinä tulet kärsimään niin kuin ihmiset kärsivät:
turhautumisista, masennuksesta, sairauksista, taudeista,
niukkuudesta, kivuista, kurjuudesta, saatanallisista
painostuksista ja tämän maailman korruptoivista
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vaikutuksista. Mutta jos taas tunnustat jumaluuttasi ja
vaellat sen mukaisesti, silloin tulet elämään voittajana
tässä maailmassa sen vaikutusten, kärsimyksen,
stressin, kurjuuden ja kivun yläpuolella.
Saatat kysyä, “Entäpä sitten, kun tunnen oloni
lannistuneeksi? Eikö se kuulu ihmisen elämään?” Mutta
juuri tästä Jumala on sanonut, että se on asia, jota
meidän ei tulisi koskaan sallia. Hän sanoi Joosualle,
“Olen käskenyt sinua olemaan vahva ja rohkea. Älä
koskaan pelkää tai lannistu…” (Joosua 1:9 CEV). Sillä ei
ole väliä, mitä sinulle tapahtuu, kieltäydy lannistumasta.
Riippumatta niistä kohtaamistasi vastoinkäymisistä,
ole rohkea ja luja, uskalias uskossasi. Jaakobin kirje
1:2 sanoo, “Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun
joudutte moninaisiin kiusauksiin.” Ihmiset itkevät,
kun he käyvät läpi testejä ja koettelemuksia, mutta
me iloitsemme, koska me tiedämme, että kaiken
tämän keskellä me olemme enemmän kuin voittajia
(Roomalaiskirje 8:37). Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä vaellan tietoisena jumalallisesta elämästäni.
Vaellan hallintavallassa yli sairauksien, tautien,
kuoleman, lannistumisen ja turhautumisen, jotka
kuuluvat ihmisluontoon. Minussa on jumalallinen
elämä ja Jumalan luonto, jotka tekevät minut aina
voitokkaaksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:4; 1. Johannes 5:11-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:1-30 & 1. Kuningasten kirja 4-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 9:14-29 & 4. Mooses 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VERI JA TODISTUS
Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan
veren kautta ja todistuksensa sanan
kautta, eivätkä ole henkeänsä
rakastaneet, vaan olleet alttiit
kuolemaan asti (Ilmestyskirja 12:11).

S

e, miten me voimme käyttää Jeesuksen verta
vihollista vastaan, on ehtoollisen nauttiminen:
murtamalla leipää ja juomalla ehtoollisviinin Hänen
muistokseen. 1. Korinttolaiskirjeessä 11:26 sanotaan,
“Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte
tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen
asti kuin hän tulee.”
Kun sinä nautit ehtoollista, sinä julistat, puhut
ja huudat ääneen Herran kuolemaa ja kaikkia niitä
ihmeellisiä siunauksia, jotka ovat seurausta Hänen
sovitustyöstään sinun hyväksesi aina siihen asti, kunnes
Hän tulee takaisin. Sinulle annettiin kokonaan uusi
elämä ja sinut tuotiin ykseyteen Jumalan kanssa Hänen
kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemuksensa
kautta.
Kun tässä avausjakeessamme sanotaan “He ovat
voittaneet hänet todistuksensa sanan kautta”, niin
kreikankielinen vastine tälle sanalle “todistus” on
“marturia”, joka tarkoittaa todistetta. Johannes käytti
samaa sanaa 1. Johanneksen kirjeessä 5:11, “Ja tämä
on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen
elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.” Pyhät
voittivat vihollisen julistamalla tätä “todistetta”, joka on
heidän todistuksensa ikuisesta elämästä.
Mitä sinä julistat tänään? Opettele sanomaan yhä
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uudelleen ja uudelleen: “Minulla on iankaikkinen elämä.
Polveudun Jumalasta ja olen Hänen jumalallisesta
Kuningaskunnastaan kotoisin. Olen Jumalan lapsi
ja minut on erotettu synnistä, tappiosta, puutteesta,
sairaudesta, ahdistuksesta ja tästä maailmasta.”
Halleluja! Sinä et kuulu epäonnistumisen maailmaan.
Sinulla on oikeus jumalalliseen suojelukseen,
vaurauteen, voittoon, menestykseen, vapauteen,
jumalalliseen terveyteen ja kaikkiin pelastuksessa
oleviin siunauksiin. Näiden sanojen tulisi olla sinun
oma todistuksesi.
Jos sinä talletat Sanan sydämeesi ja puhut sitä
omalla suullasi ääneen, tulet aina voittamaan. Jatka sen
julistamista, että sinulla on voitokas elämä Kristuksessa.
Juhli vapauden, voiton, terveyden ja menestyksen
elämää, joka sinulla on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka
ruumis murrettiin sinun vuoksesi ja Hänen verensä
vuodatettiin, jotta sinut voitaisiin tuoda Jumalan
lapseksi. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä todistan tästä suuresta pelastuksesta, kaikista
voitoista ja menestyksestä sekä tästä täyteydestä,
joka minulla on Kristuksessa. Juhlin Jumalan elämää
itsessäni; vapautta, voittoa, terveyttä ja menestystä,
jotka minulla on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka
ruumis murrettiin minun vuokseni ja jonka veri
vuodatettiin, jotta minä voisin olla yhtä Isän kanssa ja
jotta minulla olisi oikeus nauttia kaikista pelastuksen
siunauksista. Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 13:5-6; Johanneksen ilmestys 12:11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:31-47 & 1. Kuningasten kirja 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 9:30-37 & 4. Mooses 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TEE VAIKUTUSTA ANTAMISELLASI
Taivasten valtakunta on peltoon
kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies
löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni
ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen
pellon (Matteuksen evankeliumi 13:44).

T

ässä Jumalan rakkaan Pojan Kuningaskunnassa,
jossa sinä nyt elät, kaikki sinun resurssisi, mukaan
lukien kotisi, rahasi ja fyysinen kehosi, ovat kaikki
Kuningaskunnan omaisuutta. 1. Korinttolaiskirjeessä
6:19-20 tämä ilmaistaan oikein selvästi; siinä sanotaan,
“Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän
Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te
olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
Sillä te olette kalliisti ostetut…”
Sinä olet Jumalan temppeli ja temppeli pyhittää
kaiken sen, mitä sinne tuodaan. Kaikki asiat, jotka
on tuotu sisälle temppeliin, poikkeavat temppelin
ulkopuolella olevista asioista. Kun sinä esimerkiksi
saat rahaa, siitä tulee Kuningaskunnan rahaa, joka
on pyhitetty Mestarin käyttöön ja Hänen kunniaansa
varten. Aina niin kauan kuin sinä et tunnista tätä,
sinun rahasi eivät tule poikkeamaan syntisten rahoista,
ja se sama, mitä heidän rahoilleen tapahtuu, tulee
tapahtumaan myös sinun rahoillesi.
2. Korinttolaiskirjeessä 9:8 (AMPC) julistetaan:
“Ja Jumala on voimallinen saamaan kaiken armon
(kaikenlaisen suosion ja maalliset siunaukset)
tulemaan teille yltäkylläisesti, niin että te aina ja
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kaikissa olosuhteissa ja kaikenlaisissa tarpeissa olisitte
omavaraisia [omistatte tarpeeksi, ettekä tarvitse
apua tai tukea ja olette varustetut yltäkylläisyydellä
kaikenlaisiin hyviin töihin ja hyväntekeväisyyteen
antamiseen].”
Tässä Kuningaskunnassa sinun suurenmoisuutesi
ei koskaan pienene, sillä Hän on tuonut sinut sisälle
jatkuvasti lisääntyvän kirkkauden, uskon ja armon
elämään. 2. Korinttolaiskirjeessä 9:10 sanotaan, “Ja
hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi,
on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava
teidän vanhurskautenne hedelmät…” Tee vaikutusta
Kuningaskunnan hyväksi antamisesi kautta ja näe,
kuinka elämäsi kukoistaa vanhurskaudessa.

TUNNUSTUS
Mikä kunnia onkaan saada olla Evankeliumin
rahoittaja; investoin viisaasti ja oikealla tavalla
antaessani Jumalan Kuningaskunnan laajenemiseen
ja Hänen vanhurskautensa levittämiseen kaikkialle
ympäri maailmaa. Antamiseni kautta vanhurskauteni
tulee näkyviin ja Jumala kanavoi minulle siunauksia
aivan kaikkialta. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 8:9-10; 2. Korinttolaiskirje 9:7-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:1-24 & 1. Kuningasten kirja 9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 9:38-50 & 4. Mooses 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RAKKAUS HÄNEN ÄÄNESSÄÄN
Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän
sanan, milloin poikkeatte oikealle tai
vasemmalle: Tässä on tie, sitä käykää
(Jesajan kirja 30:21).

H

erra Jeesus sanoi, “Minun lampaani kuulevat
minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne
seuraavat minua” (Johannes 10:27). Joten sinä et voi
missata Jumalan ääntä, kun hän puhuu sinulle. Hänen
äänessään on yksi erityinen luonteenpiirre, joka tekee
Hänen äänestään todella selkeästi tunnistettavan:
Rakkaus!
Tarkastellaanpa seuraavaksi Hänen rakkaudenluontoa, josta kerrotaan meille Raamatun kirjoituksissa.
1. Johanneksen kirjeessä 4:7-8 sanotaan, “Rakkaani,
rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on
Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta
syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne
Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” Jakeessa 16 kerrotaan
meille lisää, “Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me
uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin.
Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy
Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.”
Nämä jakeet paljastavat meille sen, että rakkaus
on Jumalan luonnon täydellinen olemus. Tässä on kyse
jostain paljon suuremmasta kuin vain siitä, että jollakulla
olisi rakkautta sydämessään tai kykyä rakastamiseen;
ennemminkin tällä tarkoitetaan sitä, että Jumala on
rakkaus persoonaksi tulleena. Hän ei ole rakkauden
Jumala; Hän on itse rakkaus.
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Kaikki se, mitä Hän tekee, kumpuaa Hänen
rakkauden-luonnosta. Sen vuoksi aina, kun Hän puhuu,
tulet kuulemaan rakkauden äänen. Jopa kaikki Hänen
nuhteensa ja tuomionsa ovat rakkaudessa annetut.
Kaikki Hänessä oleva tuo esiin rakkautta. Sen vuoksi
aina, kun kuulet Jumalan puhuvan sinulle, ellet sitten
ole kapinallinen, tulet kuulemaan aina Rakkauden äänen
hengessäsi.
Rakkauden jälkikasvuna sinulla on myös kyky
reagoida ja vastata Rakkauteen, kyky kuulla ja vastata
Hänelle rakkaudessa. Raamattu kertoo meille, että
“Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus
karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka
pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me
rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä” (1.
Johannes 4:18-19).

RUKOUS
Minä vastaan hengessäni kuuluvaan Jumalan ääneen,
joka on lähtöisin Hänen rakkauden-luonnosta.
Vastaan Hänen ohjeisiinsa, suunnannäyttöihinsä ja
nuhteisiinsa. Tuon esiin Hänen rakkauttaan tänään;
kaikki kommunikaationi, toimeni ja kaikki tekoni
tuovat esiin hengessäni olevaa Kristuksen rakkaudenluontoa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 15:13; Johannes 17:23; 1. Johannes 4:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:25-59 & 1. Kuningasten kirja 10-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 10:1-12 & 4. Mooses 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINULLE ON LISÄÄ ARMOA
Mutta hän antaa sitä suuremman
armon. Sentähden sanotaan: “Jumala
on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän
antaa armon” (Jaakobin kirje 4:6).

O

n olemassa niitä, jotka ajattelevat tarvitsevansa
tupla-annoksen tai vielä sitä enemmänkin
voitelua. Jumalan Sanassa ei ole kuitenkaan sellaista
kohtaa, jossa meitä kehotettaisiin pyytämään lisää
voitelua tai voitelua tupla-annoksena: Se, mitä Jumala
antaa meille, on lisää armoa. Elämä, johon Hän on
meidät tuonut, on armosta armoon kulkeva elämä
(Johannes 1:16), armoa armon päälle.
On hämmästyttävää, kuinka jotkut ihmiset
suorastaan vähät välittävät Jumalan armosta tai eivät
lainkaan huomaa sitä. On olemassa niin paljon armoa,
josta sinä voit ottaa hyödyn irti. Armo tulee kuitenkin
tunnistaa, sitä tulee vaalia, juhlia ja käyttää. Mietipä tätä:
Jumalan valtaistuinta kutsutaan “Armon istuimeksi”
(Heprealaiskirje 4:16). Siinä sanotaan, “Käykäämme
sentähden uskalluksella armon istuimen eteen,
että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon,
avuksemme oikeaan aikaan.”
Toisin sanoen sinä voit “ottaa” juuri sellaista
armoa, mitä milloinkin tarvitset. Sinun tulee kuitenkin
määritellä, että minkälaista armoa sinä tarvitset,
sillä “armotyyppejä” on olemassa useita erilaisia.
Tarvitsetko armoa esimerkiksi sielujenvoittamista
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tai antamista varten (2. Korinttolaiskirje 8:6-7 NIV)?
Minkälaista armoa sinä tahdot?
Nyt on parhaillaan menossa aivan erityinen
ajanjakso Jumalan kalenterissa: Hän vapauttaa lisää
armoa! Ota täysi hyöty irti tästä erityisestä armosta juuri
nyt sinun töitäsi, perhettäsi, talouttasi, johtajuutta yms.
koskien. Ymmärrätkö, että tietyntyyppisten ihmisten ja
tilanteiden käsittelemiseen tarvitaan armoa?
Voi olla sellaisia tilanteita, joita et ole pystynyt
käsittelemään nykyisellä armon tasollasi. Mutta
lisääntyneellä armolla sinä pystyt siihen! Tämä
tarkoittaa sitä, että Herra puskee sinut nyt seuraavalle
tasolle, antaen sinulle lisää armoa tälle uudelle tasolle.
Vastaanota siis lisää armoa näitä aikoja koskien sekä
vaella hallintavallassa, täydellisessä voitossa ja johtajana
yli kaikkien olosuhteiden, Pyhän Hengen voiman
avulla. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua kaikista niistä erilaisista
armotyypeistä, jotka ovat minun saatavillani
Kristuksessa. Otan niistä täyden hyödyn irti ja
antamasi erityisen armon avulla loistan voittajana
ja menestyksenä elämässä, työssäni, talousasioissani
ja sielujen voittamisessa. Sinun armosi avulla minä
hallitsen ja voitan kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Timoteus 2:1; 2. Korinttolaiskirje 8:6-7;
Heprealaiskirje 4:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:60-71 & 1. Kuningasten kirja 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 10:13-22 & 4. Mooses 17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PROFETIOIDEN VASTAANOTTAMINEN
Tämän käskyn jätän täytettäväksesi,
poikani Timoteus, niiden
profeetallisten sanojen mukaisesti,
jotka sinulle kerran on lausuttu. Niitä
muistaen taistele jalo taistelu
(1. kirje Timoteukselle 1:18).

A

vausjakeessamme Jumalan Henki kehottaa
Timoteusta taistelemaan hyvän uskontaistelun
niiden profetioiden avulla, jotka hänestä on lausuttu.
Koska tämä on Jumalan Sana, se ei kosketa ainoastaan
Timoteusta: se koskettaa sinua aivan yhtä paljon. Mitä
sinä olet tehnyt kaikilla niillä profetioilla, joita on lausuttu
sinun elämäsi ylle, mukaan lukien kaikki Raamattuun
kirjoitetut profetiat sinua koskien?
Raamatun Kirjoitukset ovat pullollaan uutta
luomusta koskevia siunauksia ja profetian sanoja: ota ne
tosissaan. Käytä niitä omassa uskontaistelussasi. Jotkut
saattavat sanoa, “Kukaan ei ole koskaan profetoinut
minulle”, profetoi sitten itse itsellesi! Jumala on sanonut,
että meidän kaikkien Seurakunnan jäsenten tulisi
tavoitella profetoimisen lahjaa, sillä se on todella tärkeä
lahja Seurakunnassa (1. Korinttolaiskirje 14:39).
Raamattu sanoo, että profetiat rakentavat
Seurakuntaa ja sinä olet Seurakunnan jäsen. Joten kaiken
sen, mikä rakentaa Seurakuntaa, tulisi rakentaa myös
sinua. Kun Seurakuntaa koskien lausutaan profetian
sana, vastaanota se ja tee siitä henkilökohtainen.
Joskus tämä sana voi tulla sinulle laulun mukana
samalla, kun kuoro on palvelemassa tai kun Sanaa
opetetaan ja julistetaan. Se voi tulla myös sinun
omaan henkeesi, sillä Jumala puhuu meille jokaiselle
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kaiken aikaa. Älä unohda, missä Hän on — Hän elää
sinun sisälläsi. Mikäli sinä rukoilet ja kuuntelet Häntä
hengessäsi, profetaalinen sana tulee nousemaan
henkeesi.
Seurakunnassa vastaanottamiesi profetaalisten
sanojen lisäksi kirjoitettu sana — Raamattu — on täynnä
profetioita. Mene siis omaan rauhaan, avaa Raamattu
kehotuksia sisältävästä kohdasta ja ala lukemaan näitä
kirjoituksia itsellesi. Psalmit sisältävät paljon kehotuksia
ja profetioita.
Lukiessasi näitä sanoja ääneen, laita henkesi siihen
mukaan; luota lukemaasi: usko se. Sinun henkesi tulee
samantien synkronoiduksi Jumalan Hengen kanssa,
joka on kirjoittanut kaiken sen Sanan, jota sinä luet.
Henkesi poimii nämä sanat suoraan niiden kirjoittajalta
ja sinä tulet vain jatkamaan profetoimista. Profetointi
on yksi niistä tavoista, kuinka voit aikaansaada Jumalan
yliluonnollisen voiman tulemaan esiin.

TUNNUSTUS
Kun alan puhumaan nyt taivaallisilla rukouskielillä,
armo profetoimiseen tulee ylleni todella vahvasti.
Julistan, että Jumalan viisaus ja Hänen kirkkautensa
tulevat nähtäville elämässäni ja kaikessa siinä, mitä
teen. Hänen vanhurskautensa tulee perustetuksi
ihmisten sydämiin kaikkialla ympäri maailmaa.
Evankeliumin totuuden myötä pelastus, parantuminen
ja terveys, vauraus ja menestys, eteenpäinpääseminen,
täyttymys, suojelus, rauha ja ilo leviävät kaikissa
maailman kansakunnissa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 14:3-5; 1. Korinttolaiskirje 14:39;
Psalmit 81:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:1-24 & 1. Kuningasten kirja 15-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 10:23-31 & 4. Mooses 18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN KUTSUI MEIDÄT RUKOILEMAAN
Ja hän puhui heille vertauksen siitä,
että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä
(Luukkaan evankeliumi 18:1).

J

umala pyysi meitä rukoilemaan, koska Hän on
suunnitellut vastaavansa rukouksiimme. Rukous
on Hänen ideansa: Hän kutsui meidät rukoilemaan.
Tämän tulisi inspiroida sinua rukoilemaan, sillä
rukouksen kaunis osuus ovat ne vastaukset, joita saat.
Jotkut ihmiset ovat tottuneet rukoilemaan ilman
rukousvastauksia ja siksi heiltä puuttuu nyt kokonaan
luottamus rukoukseen. Tämä johtuu siitä, että he eivät
ymmärrä tätä totuutta. Tämän lisäksi he rukoilevat
väärin: he eivät rukoile oikealla tavalla. Minä saan aina
tuloksia, kun rukoilen, ja myös sinun tulisi saada niitä.
Kysymys kuuluukin, “Miten sinä rukoilet?”
Uudessa Testamentissa me rukoilemme Jeesuksen
Nimessä. Voimme pyytää Isältä mitä tahansa Jeesuksen
Nimessä ja Hän antaa pyytämämme asian meille. Tätä
Jeesus tarkoitti sanoessaan Johanneksen evankeliumissa
16:23-24: “Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään.
Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun
nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole
pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te
saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.”
Kun me rukoilemme, seisomme Jeesuksen paikalla,
otamme Hänen paikkansa. Emme siis voi rukoilla Häntä
Itseään Hänen Nimessään tai seisoessamme Hänen
paikallaan. Tämän lisäksi voimme julistaa, että jotain
tulee tapahtumaan tai tehdyksi Jeesuksen Nimessä.
Tällöin kyse ei ole rukouksesta, vaan pikemminkin
40

finnish

auktoriteetin harjoittamisesta Hänen Nimessään,
aivan niin kuin Johanneksen evankeliumissa 14:1214 tapahtui. Pietari toimi juuri tällä tavoin Apostolien
teoissa 3:6: “Mutta Pietari sanoi: Hopeaa ja kultaa
minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä
sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen,
nimessä: nouse ja kävele.”
Uuden Testamentin rukous on siis suunnattu
muutosten aikaansaamiseen. Voit aikaansaada tarkkoja
muutoksia hengen todellisuudessa rukouksen kautta,
omaksi eduksesi. Tämän vuoksi Jeesus sanoi, “heidän
tuli aina rukoilla eikä väsyä.” Tämä tarkoittaa, että sinun
tulee rukoilla aina eikä koskaan antaa periksi, sillä aina,
kun sinä rukoilet, aikaansaat voiman saatavilla olevaksi
vanhurskauden tekoja varten. Rukouksen kautta
me mahdollistamme sen, että Jumalan tahto tulee
tapahtumaan maan päällä niin kuin se on taivaassa.
Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä siunauksesta ja
etuoikeudesta, että saan rukoilla: sinä pyysit meitä
rukoilemaan, koska olet suunnitellut vastaavasi
rukouksiimme. Rukoilen juuri nyt, että sinun Sanasi
tuntemus kasvaa lastesi keskuudessa ja että sinun
viisautesi ohjaa meidän sydämiämme sekä hallitsee
mielissämme niin, että se saa aikaan vanhurskauden
tekoja ja voittoja Kuningaskunnalle, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Tessalonikalaiskirje 5:17; Johannes 16:24

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:25-8:1-11 & 1. Kuningasten kirja 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 10:32-45 & 4. Mooses 19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan,
on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät
Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä
lihan mieli on kuolema, mutta hengen
mieli on elämä ja rauha
(Roomalaiskirje 8:5-6).
erran Jeesuksen hengellisyys oli aivan
H
päivänselvää. Hän oli todella hengellinen.
Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa 16:17

vastatessaan Pietarille tämän annettua vastauksen
Jeesuksen kysymään kysymykseen, Hän käsitteli jopa
tätä Pietari antaman vastauksen hengellistä luontoa.
Jeesus oli kysynyt opetuslapsilta, “Kenen ihmiset
sanovat minun olevan?” Pietari vastasi aivan oikein
ja Jeesus vastasi hänelle, “Autuas olet sinä, Simon,
Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle
ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.”
Pietari ei tiennyt, että kyseessä oli Jumala, joka
oli antanut hänelle tämän ilmestyksen: hän vain puhui
sen, mitä hän koki sydämellään olevan. Mutta Jeesus
tarttui heti hänen vastauksensa hengellisyyteen. Hän
teki Pietarille tiettäväksi, että hänen vastauksensa ei
tullut hänelle hänen lihansa tai aistiensa antamana;
se ei ollut hänen opiskelujensa tulosta. Mietipä myös
sitä, kuinka Jeesus opetti Hänen opetuslapsiaan
rukoilemaan Matteuksen Evankeliumissa 6:9, jossa Hän
antoi heille mallin siihen, kuinka rukoilla. Hän sanoi,
“Isä meidän, joka olet taivaissa!” Hän puhui taivaassa
olevasta Isästä. Hänen kommunikaationsa hengellisyys
on niin inspiroivaa.
Jopa pidätyksensä hetkellä Hän sanoi niille sotilaille
ja papeille, jotka olivat tulleet pidättämään Häntä,
“Mutta nyt on teidän hetkenne, nyt on pimeydellä
valta” (Luukas 22:53). Hän teki heille tiettäväksi sen,
mikä voima oli heidän toimiensa taustalla — pimeyden
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voima. Hän käsitteli jokaisen aiheen hengellisyyttä.
Tällä tavoin Hän tahtoo myös meidän elävän.
On olemassa myös sellaisia ihmisiä, jotka
ajattelevat, että hengellisenä oleminen olisi liiallista;
mutta jos sinä elät tai teet asioita jollain muulla
tavalla, se tulee koitumaan kuolemaksi. Kun sinulla
on motivaatiota jonkin asian tekemiseen, sinun tulisi
aina tarkastella sitä, onko tämä motivaatiosi lähtöisin
Jumalasta, lihasta vai jopa Saatanasta. Voit tietää
tämän Hengen ja Sanan avulla. Elämän hengellisyyden
ymmärtäminen on juuri se, missä elämässä oleva voitto
piilee. Juuri siellä elämän tarkoitus todellisuudessa on.
Sinun tulee yhdistää oma elämäsi siihen, mikä
on hengellistä. Ymmärrätpä sinä sitä tai et, sinä olet
lähtöisin Hengestä. Jumala loi sinut ja Hän on Henki.
Näin ollen sinun alkuperäsi on hengellinen. Joten ole
aina hengellinen mieleltäsi. Vaella viisaasti. Raamattu
ohjeistaa meitä vaeltamaan Hengessä (Galatalaiskirje
5:16). Sinun tietoisuutesi tulisi olla hengellinen.
Ajattele kuten Jeesus. Puhu kuten Jeesus. Harjoita
Hänen ajattelutapaansa. Et voi kuitenkaan toimia näin,
ellet mietiskele Raamatun kirjoituksia. Jumalan Sana
näyttää sinulle sen, mitä hengelliset asiat ovat ja avaa
ne ymmärrykseesi. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä toimin hengellisestä mielenlaadusta käsin.
Keskitän mieleni Jumalan Sanan avulla näkymättömiin
Kuningaskunnan todellisuuksiin. Elän Jumalan
Sanan kautta ja reagoin kaikkiin haasteisiin ja
tilanteisiin Jumalan Sanan pohjalta. Tämän vuoksi
minä elän täyttä elämää vanhurskaudessa ja nautin
menestyksen rauhasta. Ylistys Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 2:12-15; Roomalaiskirje 8:12-14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:12-30 & 1. Kuningasten kirja 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 10:46-52 & 4. Mooses 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN TAHTONSA ON VOIMASSA
Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää
ja juotte tämän maljan, te julistatte
Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän
tulee (1. Korinttolaiskirje 11:26).

S

ana “julistaa” (engl. shew) ylempänä olevassa
jakeessa ei tarkoita aivan samaa kuin “näyttää”
(engl. show); näyttää tarkoittaa enemmänkin fyysisesti
esille tuomista. Totta kai se merkitsee tietyllä tapaa myös
julistamista, tiettäväksi tekemistä. Tyypillisemmin sana
“julistaa”, joka on käännetty kreikan kielisestä sanasta
“kataggellō”, tarkoittaa julkilausumaa, tunnustamista.
Kun me nautimme Pyhää Ehtoollista, me kuulutamme
tai tunnustamme Herran kuolemaa. Osoitamme
empatiamme sitä kohtaan, että testamentin tekijä on
kuollut: sen tuloksena Hänen testamenttinsa (Hänen
tahtonsa) on voimassa.
Tämä testamentti jätti sinulle omaisuuden: Hän
antoi kaiken omistamansa sinulle. Se on julistettuna
Hänen tahdossaan. Tämä tahto tarkoittaa sitä
tahtoa, mikä kuolleella on ollut viimeisenä. Se, mitä
täytyy tapahtua ennen kuin pääset nauttimaan
tämän viimeisen tahdon mukaisista asioista, on se,
että tämän henkilön täytyy ensin kuolla. Kun hän
on kuollut, testamentti astuu voimaan. Kun me
nautimme Ehtoollista, me julistamme yhä uudelleen
Herran kuolemaa sekä tunnustamme, että Hänen
testamenttinsa on nyt voimassa. Tätä vastaan ei ole
yhtään vasta-argumenttia: Saatana ei voi käydä sitä
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vastaan. Halleluja!
Joka kerta, kun sinulla on mahdollisuus osallistua
Pyhään Ehtoolliseen, se on samalla julistus kirkkaudesta
ja sinun voitokkaasta elämästäsi Kristuksessa
Jeesuksessa. Sinä julistat samalla, että kaikki Uuden
Testamentin siunaukset kuuluvat tämänhetkiseen
todellisuuteesi. Sinä olet hallintavallassa kaiken ylitse
ja vaellat kirkkaudessa. Mikään ei voi lyödä sinua.
Yksikään tauti, sairaus tai heikkous ei voi kestää
kehossasi. Hänen verensä on vuodettu sinun vuoksesi,
jotta sinä voisit elää. Ja nyt sinä elät, koska Hän elää.
Tämä on Ehtoollisen iankaikkinen merkitys: se on
julistus siitä, että Hänen testamenttinsa on voimassa.

TUNNUSTUS
Pyhä Isä, kiitän sinua Jeesuksen verestä, joka on
vuodatettu minun vuokseni, jotta minulla voisi
olla ja jotta minä voisin elää Jumala-elämää. Minä
juhlin ykseyttäni sinun kanssasi. Mikään sairaus,
tauti tai heikkous ei voi pysyä minun kehossani.
Kaikki Uuden Testamentin siunaukset tulevat esiin
minun elämässäni, sillä Jeesuksen Kristuksen veri
on sinetöinyt ja varmistanut ne minulle. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:13-14; 1. Johannes 5:11-12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:31-47 & 1. Kuningasten kirja 22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 11:1-11 & 4. Mooses 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TYÖNTEKO ESIRUKOUKSESSA
Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen
Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija,
joka rukouksissaan aina taistelee teidän
puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä
ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on
Jumalan tahto (Kolossalaiskirje 4:12).
otkut kristityt ovat todella sitoutuneita
J
esirukoilemaan toisten puolesta: he vain tietävät,
että se on heidän tehtävä. Meidän kaikkien tulisi olla

heidän kaltaisiaan, sillä Jumala tarvitsee tällaisia ihmisiä.
Syy sille, että sinä pystyt opiskelemaan Jumalan Sanaa
sillä tavoin kuin sitä tänään opiskelet, voi hyvinkin
löytyä näiden ihmisten määrätietoisuudesta. Se voi olla
syynä sille, että sinä kasvat Jumalan asioissa ja seisot
tänään vahvana uskossa.
Et ehkä tiedä sitä, mutta monet ovat tänä päivänä
kristittyjä juuri sen vuoksi, että joku toinen teki työtä
esirukouksessa ja rukoili palavasti heidän elämiensä
puolesta. Raamattu sanoo, että voi sitä miestä, joka
on yksin: kun hän lankeaa, hänellä ei ole ketään, joka
nostaisi hänet ylös (Saarnaaja 4:10). On todella tärkeää,
että tuemme ja nostamme toisia rukouksen avulla.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinusta olisi
tarkoitus tulla “rukoustenkeräilijä”, joka kerää listaa
“rukoustaistelijoista”: paikallinen Seurakunta pitää siitä
huolen. On Pastorin vastuulla opettaa Seurakunnan
jäseniä rukoilemaan toinen toistensa puolesta.
Apostoli Paavalin ympärillä olleet ihmiset, joihin
Epafraskin lukeutui, ymmärsivät tämän sanoman. Aivan
niin kuin luimme avausjakeestamme, niin Epafras
esirukoili Seurakunnan ja Kolossassa olevien Jumalan
ihmisten puolesta, jotta he kasvaisivat hengelliseen
täysi-ikäisyyteen. Miten inspiroivaa tämä onkaan!
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Kun sinä tartut tähän esirukoilun palvelutyöhön,
toimit Jumalan rinnalla palveluksentyössä Hänen
Kuningaskunnassaan. Työskentelet Hänen kanssaan
kehittääksesi ja tehdäksesi vaikutusta toisten elämiin.
Halleluja. Jeesus sanoi, “Eloa on paljon, mutta
työmiehiä vähän” (Matteus 9:37). Hän tarvitsee
sellaisia työntekijöitä, jotka taistelevat rukouksessa
Epafraan tavoin ihmisten sielujen puolesta. Ole se mies
tai nainen, jonka Hän löytää seisomasta muurinaukosta.
Ole se, joka rukoilee sen puolesta, että ihmiset tulisivat
Kristuksen luokse. Rukoilija, joka kantaa rukouksissaan
niitä kanssa-kristittyjä, jotka eivät ole vielä kasvaneet
täysi-ikäisyyteen Jumalan asioissa ja joka rukoilee
myös kaikkien Evankeliumin palvelutyöntekijöiden
puolesta, jotta he täyttäisivät kutsunsa ja tarkoituksensa
Evankeliumin työssä.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos siitä, että sinun armosi pelastukseen
on kaikkien saatavilla. Rukoilen sen vuoksi, että
kaikkialla ympäri maailmaa olevien syntisten sydämet
avautuvat vastaanottamaan Evankeliumin. Minä
murran Saatanan siteet ihmisten mielistä, jotta
he näkisivät sen kirkkauden ja valon, joka loistaa
Kristuksen Evankeliumista ja pelastuisivat. Rukoilen
myös kaikkialla ympäri maailmaa olevien kristittyjen
puolesta, jotta he tulevat vahvistetuiksi Hengen
avulla julistamaan Kristuksen salaisuutta, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 2:1-8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:48-59 & 2. Kuningasten kirja 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 11:12-26 & 4. Mooses 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MERKITYKSELLINEN ELÄMÄ
Ja hän sanoi heille: Katsokaa eteenne
ja kavahtakaa kaikkea ahneutta,
sillä ei ihmisen elämä riipu hänen
omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti
olisi (Luukkaan evankeliumi 12:15).
n olemassa eräs todella tunnettu tarina, jota
O
on kerrottu yhä vuodesta toiseen näinäkin
päivinä sen kantaman merkityksen vuoksi. Tarina

kertoo eräästä todella vauraasta miehestä, jolla oli
tuhansia työntekijöitä. Eräänä päivänä tämä mies päätti
kuitenkin tehdä itsemurhan hukuttautumalla.
Eräs nuori mies, joka tunsi tämän rikkaan
bisnesmiehen jo yli 20 vuoden takaa, sattui kuitenkin
näkemään tämän koko tilanteen. Hän syöksyi
paikalle juuri ajoissa! Hän veti tämän miehen rannalle
oman henkensäkin uhalla. Kun he molemmat sitten
haukkoivat henkeään uupuneina, vanhempi miehistä
sanoi, “Miksi sinä pelastit minut? Sinä vain kasvatat
elämässäni olevaa turhautumista tällä.”
Sokissa ollut nuori mies vastasi, “Mutta herra,
miksi ihmeessä te tahtoisitte kuolla? Teidän perheenne
on kaupungin paras. Olette todella tunnettu tässä
yhteisössä ja kaikki rakastavat teitä.” Vanha mies
tiuskaisi takaisin, “Tämä on juuri se ongelma. Olen
elänyt elämäni toisia varten. Olen työllistänyt tuhansia.
Olen tehnyt rahaa muille. Olen tehnyt ihmiset iloisiksi.
Mutta en ole koskaan ollut itse iloinen. Tämä ei ole
sen arvoista. Sinun olisi tullut antaa minun hukkua.”
Sitten hän veti tämän nuoren miehen lähelleen ja sanoi,
“Nuori mies, älä yritä olla samanlainen kuin minä. Olen
epäonnistuja.” Kuinka surullista.
Tällainen on valitettavasti monien tilanne tälläkin
48

finnish

hetkellä. Älä anna tämän maailman luoman kuvan
menestyksestä harhaanjohtaa sinua. Kuvitellaanpa
esimerkiksi sellaista henkilöä, jota on kasvatettu koko
hänen elämänsä ajan hyvään luonteenlaatuun, joka
laittaa sitten kaiken hyvän maineensa ja luonteensa
syrjään ryhtyäkseen rikolliseksi kerätäkseen itselleen
kohtuuttomien tavoitteiden mukaista mainetta
ja vaurautta. Hän ajattelee tämän olevan kaikista
helpoin tie. Kaikki tämä vain sen vuoksi, että hän
ajattelee olevansa epäonnistunut ellei hän sovi aikansa
yhteiskunnan asettamiin ihanteisiin. Ihminen ei ole
kuitenkaan yhtä kuin hänen omaisuutensa määrä!
Muista nämä Jeesuksen sanat, “...sillä ei ihmisen
elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä
ylenpalttisesti olisi.” Kaikista tärkein asia elämässä
on löytää oma tarkoituksesi ja täyttää se. Kaikki
tämä alkaa sillä, että elät elämääsi Jeesukselle ja teet
vaikutusta Evankeliumin kautta; tällä tavalla eletään
merkityksellistä elämää.

TUNNUSTUS
Minulla on menestyksekäs elämä; sellainen elämä, joka
miellyttää Jumalaa. Olen tuottelias ja aikaansaava.
Olen innoissani Jumalan Kuningaskunnan asioista ja
sen menestymisestä ja hallinnasta maan päällä sekä
ihmisten sydämissä. Tuotan ja saan aikaan ainoastaan
Jumalaa kirkastavia tuloksia: Pyhän Hengen voiman
avulla minä saavutan kaiken sen, minkä Herra on
suunnitellut minun saavutettavakseni. Minulla on
kaikki se, mitä minä tarvitsen oman tarkoitukseni
täyttämiseen Kristuksessa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 62:10; Luukas 16:15; 1. Timoteus 6:6-7;
2. Korinttolaiskirje 5:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 9:1-41 & 2. Kuningasten kirja 4-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 11:27-33 & 4. Mooses 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUHLI JEESUKSEN NIMEÄ
Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä,
kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä,
kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa
(Kolossalaiskirje 3:17).

S

inun tulee oppia juhlimaan Jeesuksen Nimeä.
Tarkoitan tällä sitä, että suljet ovet saadaksesi
rauhaa ja sitten tanssit Jeesuksen Nimelle, ihan
itseksesi! Jotkut ihmiset murjottavat ja valittavat
aina ollessaan yksinään kaikista niistä asioista, jotka
vaivaavat heitä ja tekevät heidät onnettomiksi. He ovat
aina kaikkien vastoinkäymisten kuluttamia ja ajattelevat
kaikkia niitä saavuttamattomia tavoitteita tai kokemiaan
pettymyksiä. He eivät kykene näkemään sitä, mitä
Jumala on tehnyt. Sinun ei tulisi olla tällainen.
Kun muut eivät ole huoneessa kanssasi, sinä voit
sanoa mitä haluat ja ilmaista itseäsi täysin vapaasti
Herran läsnäolossa ilman minkäänlaisia rajoitteita.
Voit huutaa niin paljon kuin tahdot juhliessasi Herraa,
Hänen suuruuttaan ja sinun elämääsi annettua armoa.
Ennen pitkää sinä tulet huomaamaan, että Pyhän
Hengen voitelu on herännyt sinussa niin vahvaksi, että
alat profetoimaan. Halleluja!
Minä pidän huutamisesta. En ehkä huuda sillä
tavalla, että kukaan toinen kuulisi minua; tiedän,
kuinka voin huutaa ihan “hiljaisesti” yksinäni. Minulla
ei ole koskaan aikaa synkkyydelle tai negatiivisuudessa
rypemiselle. Meissä oleva Jumalan elämä on suuri
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ihme: sinun tulee oppia juhlimaan sitä kaiken aikaa.
Ei ole mitään syytä olla turhautunut tai olla
epäedullisessa asemassa. Jos sinä vain opit toimimaan
tällä tavoin ja tekemään näitä asioita jatkuvasti, jopa
silloin, jos satut olemaan suuren köyhyyden keskellä,
niin Hän tulee johdattamaan sinut ulos valtavaan
yltäkylläisyyteen. Jopa silloinkin, vaikka ajattelisit
olevasi jo epäonnistunut, Hän tulee johdattamaan sinut
ulos siitä tilanteesta. Mikäli sinä elät elämääsi iloiten ja
Herraa juhlien - juhlien päivittäin Hänen Nimeään ja
elämäänsä sinussa - sinä tulet aina olemaan huipulla.
Kunnia Hänen Nimelleen iankaikkisesti.

RUKOUS
Siunattu Jeesus, kuinka kirkkaudentäyteinen ja
ihana sinä oletkaan! Minä tiedostan ja arvostan
armoasi, joka tekee työtään minussa. Kiitän sinua
kaikista niistä suurista siunauksista, joita olet antanut
elämääni. Palvon sinua koko sydämeni pohjasta.
Annan sinulle ja Nimellesi kaiken kunnian. Kiitos siitä,
että olet tehnyt kaiken minua koskevan täydelliseksi.
Kiitos kaikesta voimastasi ja viisaudestasi, joiden
avulla minä elän tänään voitokkaasti. Sinä olet
tehnyt minusta oman kirkkautesi ja vanhurskautesi.
Rakastan sinua iankaikkisesti, siunattu Herra Jeesus.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Psalmit 103:1-2; Efesolaiskirje 5:20; 2. Samuel 22:50

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:1-21 & 2. Kuningasten kirja 6-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 12:1-12 & 4. Mooses 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KAIKESSA ON KYSE SIELUJEN
VOITTAMISESTA

22

Ja hän sanoi heille: Menkää kaikkeen
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille
(Markuksenevankeliumi 16:15).

K

ristittynä sinun täytyy olla tehokas
sielujenvoittamisessa. Sinä olet Jeesuksen
Kristuksen lähettiläänä missiomatkalla täällä maan
päällä. Jumala on antanut sinulle tehtävän viedä
pelastuksen sanomaa toisille. Tämä on meille kaikille
annettu ohje, aivan niin kuin voimme lukea yllä olevasta
avausjakeesta. Sinun elämäsi tulisi koostua sielujen
voittamisesta. Anna aikaasi, työpanostasi ja resurssejasi
sielujen voittamista varten.
Tule tunnetuksi suuresta innostasi Herraa, Hänen
Evankeliumiaan ja ihmisten sieluja kohtaan. Sielujen
voittaminen oli Jeesukselle elämäntapa. Erään kerran,
kun Hän kulki Samarian läpi matkallaan Juudeasta
Galileaan, Hänen täytyi pitää pieni levähdystauko. Hän
istui kaivon äärelle samalla, kun Hänen opetuslapsensa
lähtivät hankkimaan ruokaa.
Kun Jeesus oli kaivolla, eräs nainen tuli nostamaan
siitä vettä. Tällöin Jeesus alkoi julistaa hänelle Hyviä
Uutisia (lue Johanneksen evankeliumi 4). Jeesus kohtasi
tämän naisen ja toi hänet samalla ulos kuorestaan —
ulos siitä tunteesta, että tämä nainen koki olevansa
“mitätön”. Huolimatta siitä, että Jeesus oli tälle naiselle
täysin ventovieras, Hän auttoi tätä naista arvostamaan
itseään uudella tapaa antamalla hänelle uuden
arvon. Raamattu kehottaa meitä seuraamaan Hänen
esimerkkiään (1. Pietari 2:21).
On olemassa myös sellaisia ihmisiä, joihin
meidän täytyy itse ottaa kontaktia. Saatat ehkä
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huomata jonkun istuvan hiljaa nurkassa ja vedät tuolin
lähemmäs istuaksesi hänen viereensä. Kysyt, “Voinko
auttaa sinua?” ja julistat sitten siinä samalla hänelle
Evankeliumin.
Joku saattaa olla yksin ja näyttää avuttomalta;
mutta sitten sinä saavut paikalle, istut hänen viereensä
ja johdatat hänet Kristuksen luokse. Älä ohita näitä
ihmisiä ja käyttäydy kuin et olisi nähnyt heitä. Ala
välittämään heidän ahdingostaan. Kaiken sinun
elämässäsi olevan tulisi koostua siitä, että sinä olet
tehokas Jeesuksen Kristuksen todistaja. Sinä edustat
Häntä omassa maailmassasi.
Sinun elämäntyylisi sekä kaikki tekosi ei-kristittyjen
edessä tulisi ja niiden täytyy olla sellaisia, että ne
saavat heidät rakastamaan Kristusta ja uskomaan
sekä vastaanottamaan Evankeliumin. Sinun työnäsi
on voittaa heidän sielunsa ja tuoda heidät sisälle
Kuningaskuntaan.

RUKOUS
Herra, mikä kunnia onkaan saada olla osana
sovituksen palvelutyötä! Jatkan hyvien uutisten
jakamista kaikille ympärilläni oleville ja teen sen
kaikella Hengen rohkeudella, vahvuudella ja
luottamuksella. Sinun Henkesi avulla minä autan
heitä oppimaan sinun Sanaasi ja näytän heille elämän
polun ja vanhurskaan tavan elää. Olen tehokas
Evankeliumin palvelutyöntekijä ja minun kauttani
monet tulevat pelastukseen, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 4:18-19; 2. Korinttolaiskirje 5:18-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:22-42 & 2. Kuningasten kirja 8-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 12:13-17 & 4. Mooses 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
55

sunnuntai

23

VOITOKAS SANAN AVULLA
Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on
tuleva vaikeita aikoja
(2. kirje Timoteus 3:1).
sran kirjan kappaleessa 6 Israelin lapset päättivät
E
rakentaa pakkosiirtolaisuudesta palattuaan
Jumalalle temppelin. Raamattu kertoo meille, että

samalla, kun he rakensivat sitä, he menestyivät. Esran
kirjassa 6:14 KJV kerrotaan tarkemmin siitä, kuinka
he menestyivät: “...he menestyivät niiden profetian
sanojen avulla, joita profeetta Haggai ja Sakarja,
Iddon poika, olivat lausuneet.”
Jälkimmäisessä osassa sanotaan, “Ja he saivat
sen valmiiksi Israelin Jumalan käskyn ja Kooreksen,
Daarejaveksen ja Artahsastan, Persian kuninkaan,
käskyn mukaan.” Tämä on todella syvällistä, ohjeistavaa
ja valaisevaa. He menestyivät työssään: he rakensivat
ja saivat työnsä valmiiksi Israelin Jumalan antaman
käskyn ja Persian kuninkaina eri aikoina toimineiden
Kuningas Kooreksen, Daarejaveksen ja Artahsastan
ohjeiden mukaisesti.
Nämä profeetat saivat tämän kaiken aikaiseksi
välittämänsä sanoman avulla. He toivat ihmisille
Jumalan Sanan. Sanan palvelutyön merkitys meidän
elämissämme on todella tärkeä: se on olennainen osa
kaikessa menestyksessä. Tämän vuoksi me tuomme
sinulle Jumalan Sanaa joka päivä tämän päivän sana
-kirjasen avulla vahvistaaksemme sinua erityisesti näinä
pimeinä aikoina.
Me emme tule horjutetuksi sen myötä, mitä tässä
maailmassa parhaillaan tapahtuu, sillä me tiedämme,
että kaikissa näissä asioissa me olemme enemmän
kuin voittajia (Roomalaiskirje 8:37). Me menestymme
Sanan avulla. Meidän kirkkautemme, voittomme ja
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menestyksemme on suunniteltu jo etukäteen ennen
maailman luomista.
Me olemme tietoisia siitä, että tämä kaikkialla
ympäri maailmaa oleva tämänhetkinen sekava tilanne
on Saatanan aikaansaannosta. Hän yrittää heikentää
maailman kansakuntia ja niiden talouksia. Mutta
Jumala ei jätä sinua koskaan pulaan. Hän jatkaa yhä
Sanan tuomista sinulle ohjatakseen, rohkaistakseen
ja vahvistaakseen sinua. Sanan palvelutyön kautta
kaikki se viisaus ja taito, mitä tarvitset voittoihin, tulee
siirretyksi sinuun.
Jatka Jumalan Sanan opiskelua ja mietiskelyä:
se tulee kasvamaan sinussa suuresti ja sinä tulet
voittamaan kaikissa tilanteissa. Tulet olemaan
ihme omalle maailmallesi, hallitsemaan yli kaikkien
olosuhteiden ja elämään Saatanan ja tämän maailman
lainalaisuuksien yläpuolella.

TUNNUSTUS
Kiitos Jumalalle, joka saa minut aina voittamaan
Kristuksessa ja saa Hänen tuntemisensa tuoksun
tulemaan esiin minun kauttani kaikkialla! Kristuksessa
minulla on jatkuvia voittoja täynnä oleva elämä, sillä
Jumala on nostanut minut ja asettanut minut istumaan
Kristuksen kanssa taivaallisiin, hallintavaltaan
kaikkien kriisien, maailman ja Saatanan ylitse.
Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 4:18; Johannes 16:33; Apostolien teot 20:32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:1-16 & 2. Kuningasten kirja 10-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 12:18-27 & 4. Mooses 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
57

maanantai

24

RAHA ON ILLUUSIO
Ja hän sanoi heille: Katsokaa eteenne
ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei
ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan,
vaikka sitä ylenpalttisesti olisi
(Luukkaan evankeliumi 12:15).

O

len usein sanonut, että raha on illuusio,
joka on olemassa vain köyhien mielissä.
Todellisuudessa ei ole olemassa mitään sellaista asiaa
kuin ”raha”. Raha on petos ja häiriötekijä maailmassa.
Kun Jumala loi tämän maailman, rahaa ei ollut olemassa.
Raha kehittyi ajan kuluessa. Moni ymmärtää tämän
päivän maailmantapahtumien valossa nyt paremmin,
että raha on vain numeropeliä.
Jumalan odotus on, että elät voittajana ja
mestarina, joksi Hän sinut loi. Älä pelkää mitään tässä
maailmassa ja kieltäydy olemasta peloissasi. Tämä on
Evankeliumi. Menestys tarkoittaa enemmän kuin vain
rahaa. Olipa sinulla rahaa tai ei, se ei muuta hengellistä
asemaasi ja tilaasi. Sen tähden rahan ei tule myöskään
vaikuttaa todistukseesi Jumalasta.
Jos vaikkapa tarvitset jotakin, mutta sinulla ole
siihen rahaa, se ei tarkoita, ettetkö voisi saada sitä.
Voit saada sen ilmaiseksi! Tällainen on se vaurauden
elämä, josta minä puhun. Jumala ei koskaan sanonut,
”Jos sinulla ei ole rahaa, sinulla ei ole mitään”, sen sijaan
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Hän sanoi “…kaikki on teidän” (1. Korinttolaiskirje
3:21).
Ostovoima on tärkeä asia, mutta sinun ostovoimasi
ei riipu rahasta, vaan omasta uskostasi! Sinulla on
se, mitä Jumala sanoo sinulla olevan, riippumatta
käytössäsi olevasta valuutasta. Usko tämä ja vapaudut
rahan voimasta ja siihen liittyvästä pelosta.

TUNNUSTUS
Ylistetty olkoon Jumala! Hänen jumalallinen
voimansa on antanut minulle kaiken, mitä elämään
ja jumalisuuteen tarvitaan Hänen tuntemisensa
kautta, joka on kutsunut minut kirkkauteen ja
hyveellisyyteen. Olen vapaa rahan voimasta ja siihen
liittyvästä pelosta. Kuljen voitossa ja täydellisessä
vauraudessa, ja tuon sisimmästäni esiin kaiken sen,
mitä menestykseen tarvitsen. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 3:21-22; 2. Pietari 1:3; 3. Johannes 1:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:17-57 & 2. Kuningasten kirja 13-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 12:28-34 & 4. Mooses 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LOPUTON ILO
Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä
ja juomista, vaan vanhurskautta ja
rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä
(Roomalaiskirje 14:17).

R

aamatun mukaan ilon ja Pyhän Hengen
välillä on yhteys. Roomalaiskirje 15:13 sanoo,
“Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla
ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo
Pyhän Hengen voiman kautta.”
Myös 1. kirjeessä Tessalonikalaisille 1:6 Raamattu
sanoo, “Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran,
kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla
Pyhässä Hengessä.” Ja avausjakeemme sanoo, että
Jumalan Valtakunta on “vanhurskautta ja rauhaa ja iloa
Pyhässä Hengessä.”
Vaikka jotkut kristityt ovat vastaanottaneet
Pyhän Hengen, heidän sydämensä ovat silti täynnä
huolta; he ovat huolissaan monista asioista. He ovat
huolissaan lapsistaan, terveydestään, liiketoiminnastaan
ja niin edelleen. Heillä näyttää olevan paljon syitä olla
olematta iloinen.
Joku saattaa sanoa, ”Tarvitsen ympäristön
vaihdoksen kaikesta tästä, mitä elämässäni on
tapahtunut, minun pitää matkustaa jonnekin, missä
voin olla oikeasti iloinen.” Ei! Älä katso ulkoiseen
iloa etsiessäsi. Ilo on yksi uudestisyntyneen henkesi
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hedelmistä. Joten se on sinussa. Henkesi tuottaa
loputonta iloa. Voidaan sanoa, että “riemuitsette
sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla” (1. Pietari
1:8).
Todellisella ilolla ja onnellisuudella ei ole mitään
tekemistä sen kanssa, mitä ympärilläsi tapahtuu.
Meidän ilomme on olosuhteista riippumatonta.
Olemme iloisia vastoinkäymisissäkin. Niin Raamattu
sanoo: pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin
kiusauksiin (Jaakob 1:2).
Jotkin ajatuksesi voivat koettaa heikentää uskoasi,
sammuttaa ilosi ja sammuttaa henkesi; hankkiudu
sellaisista ajatuksista äkkiä eroon. Ole iloinen
AINA! Jumalan Henki voi tehdä paljon enemmän
meidän hyväksi ja myös meidän kauttamme ilon ja
onnellisuuden ilmapiirissä. Joten päätä olla iloinen
tänään ja aina.

TUNNUSTUS
Elän elämää, jossa vallitsee loputon ilo. Tämä ilo
kumpuaa sisäisestä ihmisestäni ja se voittaa kaikki
näkyvät olosuhteet. Iloni lähde on Pyhä Henki ja se
on riippumaton kaikista olosuhteista; olen aina vahva
ja elossa, sillä HERRAN ilo on voimani! Siunattu
olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 1:7-8; Sananlaskut 17:22; Nehemia 8:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:1-19 & 2. Kuningasten kirja 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 12:35-44 & 4. Mooses 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN VERENSÄ PUHUU
PAREMMISTA ASIOISTA

26

Ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen,
tykö, ja vihmontaveren tykö, joka
puhuu parempaa kuin Aabelin veri
(Heprealaiskirje 12:24).
. Korinttolaiskirjeessä 11:25 Raamattu sanoo
1
Jeesuksen ottaneen “maljan aterian jälkeen
ja sanoneen: “Tämä malja on uusi liitto minun

veressäni; niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se
minun muistokseni.” Hänen verensä edustaa Hänen
elämäänsä. Hän antoi oman elämänsä sinun edestäsi,
jotta sinä saisit elää. Raamattu sanoo, että meitä ei ole
lunastettu katoavalla hopealla, kullalla tai jalokivillä,
vaan Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan
kallisarvoisella verellä (1. Pietari 1:18-19). Hänen
verensä on sinun todellinen arvosi ja Hänen veri puhuu!
Se puhuu siunauksia sinun osallesi.
Hänen veri puhuu sinun vanhurskauden,
oikeamielisyyden, voiton, menestyksen ja jumalallisen
suojeluksen puolesta. Sinua ei ole jätetty vastustajan
sanelun tai synnin armoille. Sinut on suojeltu ja
pesty puhtaaksi Hänen verellään. Raamattu sanoo,
että Hän “meni, ei kauristen ja vasikkain veren
kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan
kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen
lunastuksen” (Heprealaiskirje 9:12).
Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen verestä! Se
puhuu sinun pelastuksesta. Halleluja! Raamattu sanoo,
että Hänet, joka ei synnistä tiennyt, tehtiin meidän
tähden synniksi, jotta meistä tehtäisiin näin Jumalan
vanhurskaus Hänessä (2. Korinttolaiskirje 5:21).
Jeesus ei pelastanut sinua ainoastaan synniltä, vaan
Hän myös antoi sinulle oman elämänsä ja luontonsa.
Nyt synnillä vaikutuksineen ja seurauksineen ei ole
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enää hallintavaltaa sinun ylitsesi. Sinä olet vapaa
palvelemaan Herraa ja elämään Hänelle.
Ennen kuin Jeesus tuli, Vanhassa Testamentissa oli
uhreja ja uhrauksia syntien sovitukseksi. Tähän kuului
useiden eri eläinten tappaminen, esimerkiksi härkien
ja vuohien. Mutta Raamattu sanoo Heprealaiskirjeessä
10:4, “Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen
veri voi ottaa pois syntejä.”
Jeesus Kristus teki yhdellä ainoalla uhrilla
IANKAIKKISESTI TÄYDELLISIKSI kaikki ne, jotka ovat
Häneen kutsutut. Hän uhrasi Itsensä kertakaikkisesti,
syntien lopulliseksi poistamiseksi (Heprealaiskirje 9:14).
Hän puhdisti meidät synneistämme omalla verellään.
“Ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen
olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa
sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä,
istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa”
(Heprealaiskirje 1:3).

TUNNUSTUS

Rakas Isä, kiitän sinua Jeesuksen verestä, joka
toi minulle anteeksiannon, oikeamielisyyden,
lunastuksen, sisäänpääsyn, yhteyden, puhdistuksen
ja kaikki Uuden Liiton siunaukset. Minä vaellan
Kristuksen täytetyissä töissä ja siinä kirkkaudessa,
minkä Hänen kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus
toi minulle. Hänen veri puhuu minun pelastuksen,
oikeamielisyyden, iankaikkisen voiton, rauhan ja
ilon puolesta. Olen iankaikkisesti vanhurskas, pyhä,
syytön ja nuhteeton Herran silmissä. Siunattu olkoon
Nimesi iankaikkisesti.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 9:13-15; Heprealaiskirje 10:1-7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:20-50 & 2. Kuningasten kirja 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 13:1-11 & 4. Mooses 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VANHURSKAUTETTUNA UUTEEN
ELÄMÄÄN
torstai

Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi
tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta (Roomalaiskirje 5:1).

J

oka kerta, kun mietin kaikkea sitä, mitä Jeesus
teki puolestamme, ylistyksen ja kiitollisuuden
kyyneleet vain virtaavat usein silmistäni. Riemuitsen
suuren ilon valtaamana. Ajattelepa tätä: Jeesuksen
ansiosta meidät on julistettu syyttömiksi, vanhurskautettu
ja vapautettu.
Efesolaiskirje 2:4-6 kertoo meille, “Mutta Jumala,
joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa
tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt
meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi
Kristuksen kanssa-armosta te olette pelastetut ja
yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen
kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa
Jeesuksessa.” Kun Jeesus kuoli, me kuolimme Hänen
kanssaan. Kun Hänet haudattiin, meidät haudattiin
yhdessä Hänen kanssaan. Kun Jumala herätti Hänet
kuolleista, meidät herätettiin kuolleista Hänen
kanssaan.
Me olimme Hänessä Hänen kuolemassa,
hautaamisessa ja ylösnousemuksessa. Roomalaiskirje
4:24-25 sanoo, “Vaan myös meidän tähtemme, joille
se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista
herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi
annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista
herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.”
Meitä ei vanhurskautettu Hänen kuolemassa, vaan
meidät vanhurskautettiin Hänen ylösnousemuksessa.
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Kun Hänet herätettiin kuolleista, Hän uudestisyntyi
(Apostolien teot 13:32-33). Hän on uuden luomuksen
pää. Raamattu kertoo, “Siis, jos joku on Kristuksessa,
niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa,
on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2.
Korinttolaiskirje 5:17).
Sinä et ole enää se sama henkilö, joka syntyi
biologisista vanhemmistasi. Se henkilö oli vanha
luomus, jolla oli syntinen luonto. Tämä vanha ihminen
kuoli Kristuksessa ja uusi SINÄ syntyi silloin, kun
sinä uudestisynnyit. Ei siis ihme, että Hän sanoo
Roomalaiskirjeessä 6:4, “Niin olemme siis yhdessä
hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan,
että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän
kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa
elämässä vaeltaman.” Vaella tämän Kristuksessa olevan
uuden elämäsi ja luontosi valossa ja tietoisuudessa.
Halleluja!

TUNNUSTUS
Vanhurskas Isä, mihin suureen juhlaan Herran
Jeesuksen kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus
onkaan meidät vienyt sisälle siinä hetkessä, kun
Hänet herätettiin kuolleista ja meidät herätettiin
yhdessä Hänen kanssaan, ja kun me näin ollen
olemme vastaanottaneet vanhurskauden. Minä
olen elossa Kristuksessa, siksi vaellan tässä uudessa
elämässä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Galatalaiskirje 2:16; 1. Korinttolaiskirje 6:11;
Apostolien teot 13:38-39

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:1-30 & 2. Kuningasten kirja 20-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 13:12-23 & 4. Mooses 30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ARMO SIELUJEN VOITTAMISEEN
Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on
annettu tämä armo: julistaa pakanoille
evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta
rikkaudesta (Efesolaiskirje 3:8).

Y

lempänä olevassa Raamatunpaikassa apostoli
Paavali tunnistaa sen, että armo - yliluonnollinen
aktivointi, lahja, kyvykkyys ja siunaus - on annettu
hänelle, jotta hän julistaisi Kristuksen loppumattomia
rikkauksia pakanoille. Tämä sama on totta myös sinun
kohdallasi tänä päivänä, koska Jumalan Sana on ajaton
ja siihen sisältyy universaali sovellettavuus.
Tämä lukemamme asia tuli apostoli Paavalille
Pyhän Hengen kautta. Siksi kyse on meille tässä kohtaa
Raamatun kirjoituksesta, vaikka Paavali onkin jo itse
mennyt taivaaseen. Mutta meidän tulee kuitenkin
laittaa tämä Sana tekemään työtään täällä maan päällä.
Jumala vain odottaa, että joku tarttuisi tämän suhteen
toimeen ja julistaisi Evankeliumia Paavalin tavoin. Hän
vain odottaa, että joku synkronoisi itsensä samaan
linjaan tämän Raamatunpaikan kanssa! Minä tein
sen jo vuosikausia takaperin, joten elän tätä todeksi.
Suuri armo on myönnettynä minulle Kristuksen
loppumattomien rikkauksien julistamiseen ja minä
toteutan ja elän tätä kaiken aikaa todeksi.
Sinun tehtävänäsi on varmistaa, että kaikki kuulevat
ja tulevat vaikutetuiksi Kristuksesta Jeesuksesta ja Hänen
ihmeellisestä rakkaudestaan niin, että he vastaanottavat
Kristuksen. Näe itsesi lähetystyöntekijänä kaikkialla,
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missä ikinä sitten kuljetkin; erilaisissa organisaatioissa,
sosiaalisen median alustoilla ja foorumeilla. Sillä ei ole
väliä, missä sinä työskentelet, sillä sinä olet armoitettuna
julistamaan siellä Kristuksen loppumattomia rikkauksia
ja tuomaan näin kunniaa Herralle. Tule tietoiseksi tästä
ja toimi strategisesti.
Ehkäpä matkustelet paljon, jolloin tapaat varmasti
monia ihmisiä matkoillasi. Julista heille Evankeliumia.
Kun saavut määränpäähäsi, siellä on aina paljon sieluja!
Etsi tehokas tapa heidän tavoittamiselle. Voit aloittaa
antamalla heille Rapsodia Todellisuuksista -kirjasia.
Ole tehokas Herran todistaja, koska se on elämäsi
tarkoitus. Jeesus sanoi, “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” (Johannes 15:16).

RUKOUS
Elämässäni on kyse vain yhdestä asiasta: Jumalan
vanhurskauden ja Hänen Kuningaskuntansa
perustamisesta tänne maan päälle, sillä minun täytyy
se tehdä. Täytän oman kutsumukseni tehokkaana
todistajana, kun voitan sieluja kaikkialla tehden
suurta vaikutusta toisiin Evankeliumin sanomalla,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 6:33; 1. Korinttolaiskirje 9:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:31-14:1-14 & 2. Kuningasten kirja 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 13:24-37 & 4. Mooses 31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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INSPIROI RAKKAUTTA
Ja valvokaamme toinen toistamme
rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja
hyviin tekoihin (Heprealaiskirje 10:24).

K

ristinuskossa me provosoimme toinen
toistamme rakkauteen, tekemään
vanhurskauden töitä. Me emme provosoi vihaa,
suuttumusta, kateutta tai pahuutta. Älä provosoi
jotakuta toista tulemaan ärtyneeksi muita kohtaan.
Sano ja tee aina sellaisia asioita, jotka promottavat
rakkautta ja rauhaa, sillä sinut on luotu rakastamaan.
Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 13:34,
“Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte
toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut-että
tekin niin rakastatte toisianne.” Levitä rakkautta. Kun
ihmiset yrittävät herätellä sinussa esiin tyytymättömyyttä
jotakuta toista kohtaan, sinun tulee tietää, että silloin
heidän kauttaan on tekemässä työtään väärä henki.
Kerro heille rakkaudellisesti, että he ovat väärässä.
Älä majoita itsessäsi mitään sellaista, mikä saa
sinut katkeraksi tai raivostuneeksi toisia kohtaan. Vaella
rakkaudessa ja inspiroi toisia rakastamaan. Jeesus sanoi,
“Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni,
jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Johannes 13:35).
Jumala on antanut sinulle Hänen rakkautensa ja kyvyn
ilmaista sitä runsaasti. Roomalaiskirje 5:5 sanoo, “...sillä
Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme
Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.”
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Näkyköön rakkaus sinun puheissasi. Heijastelkoon
rakkaus kaikkia sinun toimiasi. Rakkaudessa vaeltaminen
paljastaa sinun henkesi ja persoonasi täydellisyyden.
Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa 5:48, “Olkaa
siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne
täydellinen on.”
Mutta juuri ennen tätä Hän sanoi, “Mutta minä
sanon teille: rakastakaa vihollisianne, siunatkaa niitä,
jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä
vihaavat ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka halveksien
hyväksikäyttävät teitä ja vainoavat teitä, että olisitte
Isänne lapsia, joka on taivaissa…” (Matteus 5:4445 KJV). Hän tahtoo sinun rakastavan ehdottomalla
rakkaudella niin kuin taivaallinen Isäsikin rakastaa.

RUKOUS
Vanhurskas Isä, minä iloitsen tästä sinun elämästäsi,
joka on minun hengessäni, tästä vanhurskauden ja
rakkauden elämästä, joka tulee runsaissa määrin
ilmaistuksi sanoissani ja teoissani. Minä provosoin
toisissa esiin rakkautta ja inspiroin heitä olemaan
tuotteliaina vanhurskauden töissä, Jeesuksen
Nimessä.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Tessalonikalaiskirje 4:9; 1. Johannes 3:16-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 14:15-31 & 1. Aikakirja 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:1-11 & 4. Mooses 32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUKSESSA SINÄ OLET JO
VOITTANUT
sunnuntai

Tämän minä olen teille puhunut, että
teillä olisi minussa rauha. Maailmassa
teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella
mielellä: minä olen voittanut maailman
(Johanneksen evankeliumi 16:33).

J

ohannes kysyy 1. Johanneksen kirjeessä 5:5
Hengen innoittamana ”Kuka on se, joka voittaa
maailman?” Hän antaa samantien vastauksen: se,
joka uskoo, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika!
Tässä maailmassa on nälkää, köyhyyttä, epävarmuutta,
sairautta ja tauteja, kuolemaa ja pimeyttä. Mutta sinä
olet ”Kristuksessa”.
Pysy Kristuksessa, sillä Kristuksessa sinä olet jo
voittanut Saatanan, maailman ja kaikki sen pettävät
järjestelmät. Ainoastaan silloin, jos alat katsomaan
Kristuksen ulkopuolelle, alat näkemään ja tulemaan
ongelmien, murheiden, ahdistuksen ja tämän maailman
turmeltuneiden vaikutusten taakoittamaksi. Hän sanoi,
”Minussa on rauha, piristy.” Tämä on Hänen Sanansa
sinulle. Hyväksy se ja tulet yllättymään huomatessasi,
ettei mikään tässä maailmassa voi lannistaa sinua.
Ei ihme, että hän sanoo, “Lapsukaiset, te olette
Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka
teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa”
(1. Johannes 4:4). Tämä on se syy, miksi olemme
aina niin innoissamme julistamassa Evankeliumia
ja tekemässä Kristuksen rakkautta ja vanhurskautta
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tunnetuksi. Miten kukaan voisi tietää tämän totuuden
ja olla hiljaa?
Koko maailman täytyy saada tietää, että on
olemassa nimi, joka on kaikkien muiden nimien
yläpuolella, nimi, jota jokainen demoni kumartaa!
Sairaus väistyy sen nimen tieltä. Köyhyydelle ei ole siinä
nimessä sijaa! Kaikkien kuuluu tietää, että on olemassa
menestyksekäs elämä, joka ei ole riippuvainen
maailmantaloudesta. Todellinen rauha ja menestys
löytyvät vain Kristuksessa. Tässä kohdassa tulee sinun
vuorosi; kieltäydy olemasta hiljaa.
Avaa suusi ja julista Evankeliumia vapaasti ja
rohkeasti. Anna tapaamiesi ihmisten kuulla, että vain
Jeesuksessa Kristuksesta on pelastus. Kerro heille, ettei
Jumala ole heille vihainen ja että he voivat vastaanottaa
elämän Evankeliumin kautta. Älä ole hiljaa.

RUKOUS
Herra, Sanasi on sydämessäni kuin palava tuli,
talletettu minuun luita myöten; kieltäydyn olemasta
hiljaa. Kerron omassa maailmassani oleville ihmisille
rohkeudella hyvät uutiset Jumalan pelastavasta
voimasta ja minun kauttani Evankeliumin tuli leviää
nopeasti ja tehokkaasti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 3:5-6; 2. Timoteus 4:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 15:1-17 & 1. Aikakirja 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:12-21 & 4. Mooses 33
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
73

maanantai

31

HÄNEN SANANSA PITÄMINEN
Jos me Hengessä elämme, niin myös
Hengessä vaeltakaamme
(Galatalaiskirje 5:25).

J

ohanneksen evankeliumissa 14:21 Herra Jeesus
paljastaa meille salaisuuden siihen, kuinka
voittaa joka päivä, kuinka elää voitokkaana. Hän sanoi,
“Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se,
joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa,
häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja
ilmoitan itseni hänelle.” Jos tahdot Hänen ilmestyvän
elämääsi ja Hänen kirkkautensa tulevan esiin sinussa
ja sinun kauttasi, Hän sanoo sen olevan yksinkertaista:
”Pidä minun sanani.”
Hänen kirkkautensa tulee esiin, kun toimit Hänen
Sanansa mukaan. Muistelepa Galilean Kaanassa olleita
häitä. Kun he tarvitsivat lisää viiniä, Maria ohjeisti
palvelijoitaan, ”Mitä tahansa Hän käskee teidän tehdä,
se tehkää.” Jeesus käski heidän täyttää vesiruukut
vedellä ja kun he tottelivat, vesi muuttui viiniksi. Tämä
oli ensimmäinen Jeesuksen tekemä ihme, joka kirjattiin
muistiin.
Johannes kertoo meille tästä ihmeestä, “Tämän
ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean
Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen
opetuslapsensa uskoivat häneen” (Johannes 2:11).
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Todista rakkautesi toteuttamalla Hänen Sanaansa ja
saat kokea siunauksia ja ihmeitä seurakunnassasi,
työssäsi, raha-asioissasi, fyysisessä kehossasi ja koko
elämässäsi.
Jos olet tilanteessa, jossa kaikki tuntuu vaikealta,
älä vaivu epätoivoon. Pane oppimasi asiat käytäntöön.
Olemme Sanan-harjoittajia, me toteutamme Sanaa.
Kohtaamasi haasteet ovat vain mahdollisuuksia,
joissa voit osoittaa sen, että luotat Herraan, ja joissa
voit todistaa Hänen Sanansa pitävyyden. Jatka
siis terveyden, menestyksen, vaurauden ja voiton
julistamista Kristuksessa Jeesuksessa.

TUNNUSTUS
Olen ikuisesti voitokas, koska olen syntynyt Jumalasta
ja elän Hänen Sanansa mukaan. Suurempi on Hän,
joka elää minussa kuin hän, joka on maailmassa.
Elän Jumalan kunniaksi; voitan joka päivä; se on
perintöosani Herrassa! Olen vahva Hänessä ja Hänen
voimassaan kaikkia urotekoja varten! Siunattu olkoon
Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 14:12; Johannes 14:15; Jaakob 1:22-25

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 15:18-16:1-16 & 1. Aikakirja 5-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:22-31 & 4. Mooses 34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

united kingdom:

south africa:		

nigeria:

usa:

+44 (0)1708 556 604
+44 (0)8001310604
+234 1 8888186

+27 11 326 0971

+1(800) 620-8522

canada:

+1 416-667-9191
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KIRJOITTAJASTA

P

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