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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

Kiusausten vuori

Kiusausten vuori on Juudean erämaassa
sijaitseva vuori, jossa paholainen
kiusasi Jeesusta. Vuori tarjoaa huikeat
näkymät Jordanin laaksoon, Kuolleelle
merelle, Moabin vuoristoon ja Gileadiin.
Matteuksen evankeliumissa kerrotaan,
miten Pyhä Henki vei Jeesuksen
erämaahan. Kun hän paastosi,
paholainen kiusasi häntä kolme kertaa
haastaen Jeesuksen todistamaan Hänen
jumaluutensa, mutta Jeesus torjui
hänet joka kerta Raamatun Kirjoituksia
lainaamalla. Sitten paholainen lähti
ja enkelit tulivat palvelemaan Häntä.
Halleluja!
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RUKOUS: ILOINEN VASTAUS JUMALAN
KUTSUUN
tiistai

Ja tämä on se uskallus, joka meillä on
häneen, että jos me jotakin anomme
hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee
meitä (1. Johanneksen kirje 5:14).
fesolaiskirjeessä 6:18 sanotaan, “Ja tehkää tämä
E
kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen
joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa

kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien
puolesta.” Huomaa, miten tässä sanotaan “rukoillen
joka aika”; ei siis “rukoillen vain aina silloin tällöin”.
Tämä korostaa sitä, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen
Luukkaan evankeliumissa 18:1: “Aina tulee rukoilla,
koskaan lannistumatta.”
Jos sinä olet rukoileva kristitty, sinä tulet
olemaan myös aikaansaava kristitty; aina tehokkaana
Pyhän Hengen voiman avulla. Jeesus sanoi omille
opetuslapsilleen, “...ilman minua te ette voi mitään
tehdä” (Johannes 15:5). Rukouksessa sinä ylläpidät
tätä yhteyttä Häneen: pysyt avoimena Hänen tahtonsa
suuntaan sekä tuot toiset sydämesi kautta Hänen
luokseen, kun rukoilet heidän puolestaan.
On ihmisiä, jotka ajattelevat, että rukous
olisi vain heikkojen tai avuttomien tapa vastata
ylitsepääsemättömiltä tuntuviin ja haastaviin tilanteisiin;
ei! Rukous on ennen kaikkea yhdessäoloa Jumalan
kanssa. Vaikka epäoikeudenmukaisuudesta kärsivän
tai haastavassa elämäntilanteessa olevan henkilön
tuleekin rukoilla, se ei kuitenkaan ole kaikista olennaisin
syy rukoukselle. Rukous on ilon ja uskontäyteisen
sydämen vastaus ja luottamuksen osoitus elävää
Jumalaa kohtaan.
Rukous on enemmänkin vastaus Jumalan
esittämään kutsuun rukoilla kuin vastaus johonkin
meneillään olevaan tilanteeseen. Hän pyysi meitä
rukoilemaan, koska Hän on päättänyt vastata
rukouksiimme. Rukouksen hienoin osuus ei siis ole
6
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itse rukous, vaan siihen saamamme rukousvastaus.
Emme ole viettäneet suurenmoista aikaa rukouksessa,
ellemme ole vastaanottaneet vastauksia esittämiimme
rukouksiin! Riippumatta siitä, mitä me olemme
sanoneet rukouksessa, Jumalan vastaus on se, jolla on
todellista merkitystä.
Kiitos Jumalalle! Hän on määrittänyt meidän
osaksemme rukousvastausten saamisen, sillä Hän sanoi,
että jos me rukoilemme Hänen tahtonsa mukaisesti,
tarkoittaen Hänen rukousta koskevan ohjeistuksen
mukaisesti, eli kun rukoilemme Jeesuksen Nimessä,
niin Hän kuulee meitä. Meidän avausjakeemme sanoo,
että mikäli Hän kuulee meitä, niin Hän myös vastaa
meille. Tässä piilee rukouksen koko ydin ja kauneus:
fakta siitä, että me voimme olla varmoja siitä, että
Hän kuulee meitä (1. Johannes 5:14). Sinun tulisi iloita
aina, kun rukoilet ja sanoa Jeesuksen tavoin, “Isä, minä
kiitän sinua, sillä sinä kuulet aina minua” (1. Johannes
11:42). Halleluja!

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, kiitän sinua tästä suuresta
etuoikeudesta, siunauksesta ja mahdollisuudesta
rukoilla: tästä upeasta tavasta viettää
kirkkaudentäyteistä laatuaikaa kanssasi. Luotan
sinuun koko elämälläni ja uskon, että sinä turvaat
koko tulevaisuuteni. Täytän sen tarkoituksen,
jonka olet antanut elämälleni samalla, kun pysyn
kuuliaisena sinun Hengellesi sekä vaellan kaiken
aikaa viisautesi johdattamana, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Tessalonikalaiskirje 5:17; Efesolaiskirje 6:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 16:17-33 & 1. Aikakirja 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:32-42 & 4. Mooses 35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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2
ÄLÄ PELKÄÄ: USKO JUMALAN
SANAAN
keskiviikko

Ja nämä merkit seuraavat niitä,
jotka uskovat...he panevat kätensä
sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.
(Markuksen evankeliumi 16:17-18).

V

iimeisen vuoden aikana olemme nähneet
tämän sukupolven kohdalla ehkä enemmän
kuin koskaan aikaisemmin sellaista voimakasta
kansakuntien ahdinkoa, joka on ajanut monet elämään
voimakkaan pelon alaisuudessa. Olemme nähneet
jopa kristittyjen keskuudessa sitä, kuinka seurakuntien
johtajat ovat edenneet niinkin pitkälle, että he ovat
laittaneet seurakuntiensa ovet säppiin kokemansa
pelon vuoksi.
Tällaiset teot ovat kuitenkin ristiriidassa Jeesuksen
Kristuksen palvelutyön kanssa - sen Jeesuksen
Kristuksen, johon me uskomme. Raamattu sanoo
kristityn olevan maan suola ja tämän maailman valo.
Kuinka tällainen Pyhällä Hengellä voideltu kristitty,
Jumalaa sisällään kantava astia, voisi olla peloissaan?
Jeesus korosti meille niitä merkkejä, joista me
tunnistaisimme ne ihmiset, jotka uskovat Häneen.
Luimme jo osan näistä merkeistä avausjakeestamme.
Yksikään ihminen, joka todella uskoo Jeesukseen, ei voi
pelätä yhtäkään sairautta tai infektiotautia. Hän sanoi
Luukkaan evankeliumissa 10:19, “Katso, minä olen
antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja
ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä
vahingoittava.”
Sinun reagointisi tällä hetkellä maailmassa
tapahtuvia asioita kohtaan paljastaa sen, uskotko sinä
8
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todella Jeesukseen vaiko et. Elämän haasteet ja vaikeat
olosuhteet paljastavat sen, mihin sinä perustat uskosi.
Mikäli sinä “pelkäät” kristittynä tauteja ja sairauksia,
niin mihin Jumalaan sinä silloin uskot?
Et selkeästi ainakaan siihen samaan Jumalaan,
jonka Aabraham, Iisak, Jaakob, profeetat sekä apostolit
tunsivat ja josta he kertoivat. Olen jo vuosien ajan
laskenut käteni sellaisten ihmisten päälle, jotka ovat
kärsineet useista maailman tarttuvimmista taudeista
- todella helposti tarttuvista ja leviävistä taudeista enkä minä olisi voinut mitenkään pelätä silloin sitä,
että sairastuisin. Kyseessä on sama palvelutyö kuin
Jeesuksella. Sitä tehdään Pyhän Hengen voiman
ja Hänen antamansa elämän kautta. Meillä on
jumalallinen elämä, joka on täysin immuuni kaikille
sairauksille. Mikään tauti tai heikkous ei voi horjuttaa
sitä. Ota siis Jumalan Sana tosissasi: opiskele sitä, usko
se ja elä siinä.

TUNNUSTUS
Minut on lähetetty olemaan ratkaisuna tämän
maailman ongelmiin. Täytän oman palvelutyöni
täydellisesti. Olen jumalallisen luonnon osanottaja.
Elän tietoisena siitä, että minulla on voima ja valta
yli jokaisen taudin, sairauden ja heikkouden: voin
parantaa jokaisen taudin ja elää kaikkien sairauksien
yläpuolella. Tämä on se todellisuus, jossa elän kaiken
aikaa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 16:17-18; Psalmit 82:5-6; Johannes 14:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 17:1-26 & 1. Aikakirja 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:43-52 & 4. Mooses 36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLET JUMALAN ELÄMÄN
TODELLISUUDESSA

3

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).

1

. Pietarin kirjeessä 1:23 sanotaan, “te, jotka
olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan
katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja
pysyvän sanan kautta.” Sana “katoamattomasta” tulee
kreikankielisestä sanasta “aphthartos”, joka tarkoittaa
korruptoitumatonta, kuolematonta. Sinä olet syntynyt
uudelleen Jumalan kuolemattomasta siemenestä.
Sana kuolematon on käännetty sanasta
“aphtharsia” 2. Timoteuskirjeen jakeessa 1:10. Se
tarkoittaa sellaista elämää, jota ei voida vahingoittaa,
turmella tai lyhentää. Tämä on se elämä, joka sinulla
on uudestisynnyttyäsi. Kun sinä vastaanotit Kristuksen
elämään sinussa itsessäsi, sinut tuotiin samalla tähän
kirkkaudentäyteiseen elämään ja kuolemattomuuteen
“...meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen
ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi
valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin
kautta” (2. Timoteus 1:10).
Vaikka sinä elät nyt Jumalan elämän todellisuudessa,
sinun tulee silti hallita tässä todellisuudessa Sanan
kautta. Jokaisella kuninkaalla on oma alueensa,
jossa hän hallitsee. Sinun alueesi on tämä elämän
todellisuus, jossa kuolemalla ei ole mitään valtaa.
10
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Siunattu olkoon Jumala! Sinun täytyy herätä tämän
todellisuuden puoleen, että olet kuolematon. Et ole
mikään tavanomainen henkilö: et ole alamaisena
yhdellekään tämän pimeän ja tuhoutuvan maailman
olosuhteelle tai lainalaisuudelle.
Sinä istut nyt yhdessä Kristuksen kanssa kirkkauden,
hallintavallan ja voiman todellisuudessa. Sinun tulisi
julistaa joka päivä, “Minun polullani ei ole kuolemaa
eikä epäonnistumisia. Kaikki toimii! Polullani on
ainoastaan kirkkautta, erinomaisuutta ja voittoja, sillä
minä asun elämän todellisuudessa.”
Kieltäydy ja torju kaikki sellaiset asiat, jotka
eivät ole yhdenmukaisessa linjassa sinussa olevan
Jumala-elämän kanssa. Kieltäydy kaikista sairauksista,
taudeista, heikkouksista ja muista pimeyden töistä.
Raamatun mukaan sinut on siirretty kuolemasta
elämään, kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen
sekä ajasta ajattomuuteen, sillä Kristuksessa sinä elät
Jumalan elämän todellisuudessa.

RUKOUS
Kiitos Rakas Isä, että Kristuksessa Jeesuksessa elämä
ja kuolemattomuus ovat tulleet paljastetuiksi.
Elän tässä upeassa elämän todellisuudessa, jossa
ei ole minkäänlaista köyhyyttä, sairautta, tautia
tai heikkoutta. Hallitsen voitokkaasti yli jokaisen
olosuhteen. Minulla on Jumalan elämä ja luonto - se
on paljon enemmän kuin tavallisen ihmisen elämä.
Elän jatkuvasti tästä uudesta luonnostani käsin.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 8:10-11; Kolossalaiskirje 3:10; Johannes 5:24

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 18:1-27 & 1. Aikakirja 11-13
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:53-65 & 5. Mooses 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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AINA TIETOISENA HÄNEN
LÄSNÄOLOSTAAN

4

Herran Jeesuksen Kristuksen armo
ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen
osallisuus olkoon kaikkien teidän
kanssanne (2. Korinttolaiskirje 13:14).

K

aikista tärkein asia elämässäsi nyt, kun olet
Kristuksessa, on sinun yhteytesi Pyhän Hengen
kanssa. Aina niin kauan kuin tämä ei ole se tietoisuus,
jossa sinä elät kaiken aikaa, sinun kristillisyytesi tulee
olemaan enemmänkin vain uskonnollisuutta. Sinun
tulee tuntea, rakastaa ja olla yhteydessä Pyhän
Hengen kanssa niin, että suhtaudut Häneen todellisena
persoonana, mutta myös ennen kaikkea Kristuksen
ja koko Kristillisyyden todellisena ytimenä. Hän on
Se, joka herätti Jeesuksen kuolleista ja ilman tätä
ylösnousemusta ei olisi myöskään pelastusta.
Kaikki se, mitä sinä voisit ikinä tahtoa, ihannoida
ja rakastaa Jeesuksessa, löytyy Pyhästä Hengestä.
Herra Jeesus on nyt Taivaassa, mutta Pyhä Henki
on täällä kanssamme. Kaikista kaunein asia tässä on
nyt se, että Pyhä Henki on meissä itsessämme ja
meidän kanssamme kaiken aikaa ja aivan kaikkialla.
Opetuslapset eivät voineet ottaa Jeesusta mukaan
koteihinsa: he olivat Hänen kanssaan vain ne tunnit,
jolloin he olivat hereillä ja työskentelivät yhdessä. Mutta
kun Hän meni taivaaseen, heidän tuli toivottaa Pyhä
Henki tervetulleeksi.
Pyhä Henki tuli ottamaan taivaaseen nousseen
Kristuksen paikan. Hän elää nyt sinun sisälläsi. Elä
12
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aina tietoisena Hänen läsnäolostaan ja ota elämässäsi
kaikki hyöty irti Hänen armostaan ja voimastaan.
Hänen kanssaan sinä pystyt mihin vain; elämäsi tulee
kulkemaan täysin purjein kirkkaudesta kirkkauteen.
Halleluja!
Seurakunnan alkuaikoina eläneet apostolit
ymmärsivät sen, mikä merkitys Pyhän Hengen
läsnäololla oli heidän elämissään ja he ottivat siitä kaiken
hyödyn irti. Kun he vastaanottivat Pyhän Hengen,
heidän elämänsä ja koko palvelutyönsä muuttuivat: he
palvelivat ja tekivät kaikki asiat Pyhän Hengen voiman
kautta. Ei siis ihmekään, että he saavuttivat elämissään
niin erinomaisia ja poikkeuksellisia tuloksia ja tekivät
niin suurenmoista vaikutusta Evankeliumilla.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua tästä suurenmoisesta
siunauksesta, että olet lähettänyt Pyhän Hengen
elämään minun sisälläni. Hän on minun elämäni
kirkkaus ja kunnia. Rakastan ja ihailen Häntä koko
sydämeni pohjasta. Hän on aivan kaikkeni. Hän on
minun Lohduttajani, Auttajani, Neuvonantajani,
Puolustajani, Vahvistajani, Esirukoilijani ja
Vierelläkulkijani. Tiedän, että Hänen kanssaan
olen ikuinen voittaja. Tulen aina menestymään
sekä olemaan tuottelias kaikissa vanhurskauden
siunaavissa töissä sen armon ja palvelutyön kautta,
jota Pyhä Henki tekee elämässäni. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 15:26; Johannes 14:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 18:28-19:1-16 & 1. Aikakirja 14-16
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:66-72 & 5. Mooses 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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5

SANAN LAPSET
Te olette profeettojen ja liiton lapsia…
(Apostolien teot 3:25 KJV).

O

len usein sanonut, että kristittyinä me emme
ole liitossa Jumalan kanssa. Me olemme
seurausta tästä liitosta tai liiton lapsia. Siinä on suuri ero,
että onko joku liitossa vai seurausta kyseisestä liitosta.
Ajattelepa asiaa tällä tavoin: kun mies ja nainen
menevät naimisiin, he tekevät liiton keskenään. Kun he
sitten saavat lapsia, heidän lapsensa ovat tästä liitosta
seuranneita hedelmiä. Et voi siis sanoa, että nämä
lapset olisivat liitossa heidän vanhempiensa kanssa.
Ainoastaan heidän vanhempansa ovat keskenään
liitossa. Sinun tulee ymmärtää tämä: muutoin sinä et
tule koskaan nauttimaan kristinuskon siunauksista ja
siihen sisältyvästä kirkkaudesta.
Avausjakeessamme Pietari puhui juutalaisille
hengellisessä mielessä. Hän ei suinkaan tarkoittanut,
että he olisivat profeettojen lapsia siinä mielessä,
että he olisivat syntyneet luonnollisesti profeettojen
vaimoista; ei. Kun hän kutsui heitä profeettojen ja liiton
lapsiksi, hän tarkoitti sillä, että he ovat lupauksen tai
puhutun Sanan lapsia. Ja me olemme juuri tällaisia.
Apostoli Paavali kirjoittaa kirjeessään galatalaisille:
Galatalaiskirje 3:27-29, “Sillä kaikki te, jotka olette
Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne
14
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pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista,
ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista;
sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette
Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.”
Me olemme yhtä paljon Aabrahamin siementä
kuin ne juutalaiset, joille Pietari kirjoitti tämän kirjeensä.
Uusi luomus on Aabrahamin hengellinen siemen. Me
olemme lupauksen perijöitä. Roomalaiskirjeessä 8:17
sanotaan, “Mutta jos olemme lapsia, niin olemme
myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen
kanssaperillisiä…” Juuri tällainen sinä olet: tämä on
sinun identiteettisi! Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä olen Aabrahamin siementä, puhutun Sanan
tulosta. Vaellan Kristuksessa olevan perintöni
valossa. Olen Jumalan perillinen ja Kristuksen
kanssaperillinen. Elän kaiken aikaa voitossa ja
hallintavallassa yli kaikkien olosuhteiden ja pimeyden
voimien, sekä vaellan iankaikkisessa voittosaatossa
kirkkaudesta kirkkauteen, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Apostolien teot 3:25; 1. Mooses 22:15-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 19:17-42 & 1. Aikakirja 17-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:1-14 & 5. Mooses 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALALLINEN SYYTTÖMÄKSI
JULISTUS
sunnuntai

Koska me siis olemme uskosta
vanhurskaiksi tulleet, niin meillä
on rauha Jumalan kanssa meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta (Roomalaiskirje 5:1).
aamattu sanoo, että Jeesusta ei ainoastaan
R
annettu kuolemaan sinun syntiesi tähden, vaan
Hänet herätettiin takaisin eloon sinun vanhurskauttamisesi

tähden (Roomalaiskirje 4:25). Mitä vanhurskautettuna
oleminen sitten tarkoittaa? Sana, joka tässä yhteydessä
on käännetty sanaksi “vanhurskautettu”, tarkoittaa
syyttömäksi ja vanhurskaaksi julistamista. Se tarkoittaa, että
sinut on julistettu täysin “syyttömäksi”; vapaaksi kaikesta
syyllisyydestä. Sen tähden oikeudellisessa mielessä sinua
vastaan ei ole enää olemassa minkäänlaisia syytteitä! Tämä
salaisuus jumalallisesta syyttömäksi julistamisesta peittoaa
kaikki ihmismielen parhaimmatkin kuvitelmat. Kuinka
kukaan voisi julistaa jonkun syyttömäksi jo etukäteen
ja täysin pysyvällä tavalla? Kuinka tällainen olisi edes
mahdollista?
Tämän maailman luonnollisissa oikeudenkäynneissä
sinut vapautetaan ainoastaan menneisyyden rikoksia
koskevista syytteistä: sinua ei siis pystytä julistamaan
etukäteen syyttömäksi myös tulevaisuuden rikoksia
koskien. Asia ei mene kuitenkaan näin Jumalan kanssa.
Tämä sinua koskien annettu jumalallinen syyttömäksi
julistus kattaa sinun kaikki menneisyyden, tämän hetken
sekä tulevaisuudenkin rikkomukset. Sinun mukanasi
kulkee kaikkialla todistus siitä, että sinut on julistettu
“Syyttömäksi”.
Lue avausjakeemme uudelleen. Siinä sanotaan,
“Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet…”
Mitä on usko? “Mutta usko on luja luottamus siihen,
mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei
näy” (Heprealaiskirje 11:1.) Sinä et siis lisää mukaan uskoa
sellaiseen asiaan, joka on täysin sinun omassa hallinnassasi
tai asiaan, jonka sinä jo omistat.
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Sen tähden lause “Koska me siis olemme uskosta
vanhurskaiksi tulleet…” tarkoittaa, että sinä olet astunut
tästä hetkestä alkaen sellaiseen tulevaisuuteen, jossa
sinut on julistettu jumalallisesti syyttömäksi. Tämä kaikki
on tulosta siitä, mitä Jeesus teki sinun vuoksesi. Nyt osaat
arvostaa enemmän sitä, mitä Hän sanoi Kolossalaiskirjeessä
1:21-22, “Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja
mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne,
hän nyt on sovittanut...asettaakseen teidät pyhinä ja
nuhteettomina ja moitteettomina eteensä.”
Sinä olet pyhä, nuhteeton ja moitteeton Hänen
silmissään. Tämä on se tapa, miten Jumala näkee
sinut. Miksi kukaan, joka ymmärtää tämän totuuden,
tahtoisi enää elää synnissä? Sinä olet aivan liian pyhä,
liian vanhurskas, liian viaton ja liian puhdas: Jumala on
antanut sinulle tämän kaiken lahjaksi! Hän julisti Itsensä
vanhurskaaksi siinä, miten Hän myönsi sinulle tämän
upean jumalallisen julistuksen sinun syyttömyydestäsi, kun
sinä uskoit Jeesukseen: “mutta nyt meidän aikanamme
hän osoittaa vanhurskautensa: hän on itse vanhurskas
ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen”
(Roomalaiskirje 3:26).

RUKOUS
Rakas Isä, mikä siunaus onkaan saada tietää, että
minut on julistettu jumalallisesti syyttömäksi kaikkia
tuomioita koskien. Vaellan vanhurskaudessa ja
hallitsen yli synnin, Saatanan ja olosuhteiden.
Minun elämäni tuo esiin sinun vanhurskauttasi.
Olen iankaikkisesti voitokas ja palvelen sinua iloiten
ilman minkäänlaista pelkoa tai syyllisyyttä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 5:20-21; Roomalaiskirje 5:17;
Apostolien teot 13:38-39

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 20:1-18 & 1. Aikakirja 20-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:15-24 & 5. Mooses 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TAISTELU RUKOUKSESSA
Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen
Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija,
joka rukouksissaan aina taistelee teidän
puolestanne… (Kolossalaiskirje 4:12).
ässä ylläolevassa Raamatunpaikassa käytetty
T
ilmaisu “taistelee” tulee kreikankielisestä
sanasta “agōnizomai”. Sillä ei tarkoiteta ainoastaan

työntekoa, vaan sillä tarkoitetaan kamppailua. Sen
ensimmäinen synonyymi olisi itse asiassa “taistella”;
se tarkoittaa myös ponnistelua ja kilpailua vastustajaa
vastaan. Tätä samaa sanaa käytetään myös 1. kirjeessä
Timoteus 6:12, jossa sanotaan, “Kilvoittele hyvä uskon
kilvoitus…”
Nyt Paavali kertoo Hengen kautta Kolossan
seurakunnan kristityille, että Epafras “taisteli” aina
heidän puolestaan rukouksessa. Hän kamppaili
toisten puolesta saatanallisia voimia vastaan. Tämä
kuuluu osana siihen, kun esirukoilet toisten puolesta.
2. Korinttolaiskirjeessä 4:3-4 sanotaan, “Mutta jos
meidän evankeliumimme on peitossa, niin se
peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä
uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala
on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka
lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen,
joka on Jumalan kuva.” Näemme tästä, miksi meidän
täytyy kamppailla rukouksessa sielujen puolesta.
Ehkäpä sinulla on rakkaita perheenjäseniä,
ystäviä, kollegoja sekä naapureita, joille olet todistanut
Kristuksesta ja he ovat kieltäytyneet kuulemasta tätä
kutsua pelastukseen: Jumalan Sana näyttää meille sen
todellisen ongelman kaiken tämän takana: Saatana
- “tämän maailman jumala” - on sokaissut heidän
mielensä!
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Tämänkaltaisten ihmisten kohdalla sinun tulee
taistella heidän sielujensa puolesta rukouksessa; sinä
“kannat taakkaa ja taistelet” esirukouksessa heidän
pelastumisensa vuoksi. Sinä julistat, “Jeesuksen
Kristuksen Nimessä minä murran heidän mieliään
sokaisevan pimeyden henkivallan vaikutuksen heidän
mieliensä yltä!”
Huomaatko kuitenkin, että sinä et vain lopeta
tähän, vaan jatkat yhä esirukouksessa. Tätä kutsutaan
taisteluksi rukouksessa. Sinä taistelet heidän mielistään.
Rukoilet ja taistelet, että heidän sydämensä avautuvat
Herran puoleen ja että he tulevat Jumalan Sanan
ohjaamiksi, Jeesuksen Nimessä. Rukoilet myös, että
Evankeliumin kirkas valo loistaa heidän sydämiinsä
ja että he vastaanottavat Jumalan armon sielujensa
pelastumiseen. Rukoilet, että Jumalan läsnäolo täyttää
heidän sydämensä ja Jumalan Sana saavuttaa valtaaseman heidän elämissä. Halleluja!
Rukoile tällä tavoin kaikkien niiden
perheenjäsentesi sekä ystäviesi puolesta, jotka eivät
ole vielä uudestisyntyneet. Tulet vielä hämmästymään
tuloksia. Ylistys Herralle!

RUKOUS
Siunattu Herra, rukoilen, että Kristuksen Evankeliumin
kirkas valo loistaa tänään monien sydämiin. Rukoilen,
että monet heistä, jotka eivät ole vielä vastaanottaneet
pelastusta, kääntyvät pimeydestä valoon ja Saatanan
voiman alta Jumalan luokse, Herran Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Kolossalaiskirje 4:12 ; 1. Timoteus 2:1-4;
Galatalaiskirje 4:19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 20:19-31 & 1. Aikakirja 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:25-32 & 5. Mooses 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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YHTÄ VALKEA KUIN LUMI
-- Tulkaa, selvittäkäämme miten asia
on, sanoo Herra. -- Vaikka teidän
syntinne ovat verenpunaiset, ne
tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne
ovat purppuranpunaiset, ne tulevat
valkeiksi kuin puhdas villa (Jesajan
kirja 1:18).
erra Jeesus oli jumalallinen eikä Hänessä
H
ollut yhtään syntiä. Tästä huolimatta Hänestä
tuli syntiuhri, joka tarjottiin koko maailman syntien
puolesta. Hän otti meidän paikkamme Ristillä, jotta me
voisimme ottaa Hänen paikkansa vanhurskaudessa (2.
Korinttolaiskirje 5:21).
Jeesuksen tekemän työn tuloksena meidät julistettiin
pyhiksi ja syyttömiksi Isän edessä. Me voimme seistä
nyt rohkeasti Jumalan läsnäolossa ilman minkäänlaista
syyllisyyttä, tuomiota tai alempiarvoisuuden tunnetta.
Totuus on se, että Jumalalla ei ole mitään sinua vastaan.
Hänelle sinä olet yhtä täydellinen kuin Jeesus on,
sillä sinun vanhurskautesi on Jeesuksen Kristuksen
vanhurskaus.
Kuvittelepa asiaa tällä tavoin: Upea prinssi
kutsuu sinut hänen suurenmoisiin juhliinsa. Sinulla on
kuitenkin päälläsi vain likaiset ja haisevat ryysyt, etkä
tahtoisi lähestyä tätä prinssiä tai hänen vieraitaan oman
likaisen ulkonäkösi vuoksi. Hän kuitenkin kutsuu sinut
lähemmäs lämpimän hymyn kera sekä avaa sinulle
juhla-aterialle johdattavan oven.
Huomattuaan sinun vastahakoisuutesi hän pyytää
oikein hartaasti, että tulisit kuitenkin sisälle, jotta hän
voisi esitellä sinut muille juhlasalissa oleville vieraille.
Sinä kuitenkin kieltäydyt tästä kutsusta alakuloisen
näköisenä. Lopulta tämä prinssi sanoo sinulle, “Minä
tiedän, miltä sinusta tuntuu. En saata sinua häpeään.
Pystytkö luottamaan minuun?” Lopulta uskot hänen
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sanansa ja astut sisälle. Et kuitenkaan osaa edelleenkään
oikein kuvitella itseäsi osalliseksi näin puhtaiden ja
täydellisten ihmisten joukosta.
Tietäen ajatuksesi tämä prinssi sanoo, “Nyt, kun
sinä olet uskonut, katso itseäsi uudemman kerran!”
Kun sinä sitten teet näin, huomaatkin yhtäkkiä, että
sinä olet yhtä loistelias ja tahraton kuin prinssi itse ja
kaikki muutkin huoneessa olevat vieraat. Tällä tavoin
sinun vanhurskautesi toimii Kristuksessa Jeesuksessa.
Raamattu sanoo, “Koska me siis olemme uskosta
vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan
kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta” (Roomalaiskirje 5:1). Kunnia Jumalalle.
Ei siis ihmekään, että Hän sanoo 1.
Korinttolaiskirjeessä 6:11, että sinut on pesty, pyhitetty
ja vanhurskautettu Herran Jeesuksen Nimessä ja
Jumalan Hengessä. Nyt Hän on tehnyt sinusta oman
partnerinsa tähän upeaan työhön, jossa tuotte yhdessä
muita sisälle tähän loistokkaaseen vanhurskauden
elämään kokemaan sitä samaa rauhaa ja kirkkautta,
jotka sinulla on Hänessä. Halleluja! Älä pidä tätä
totuutta vain itselläsi.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua vanhurskaudestasi, jonka olet
lahjoittanut minulle. Sinun vanhurskautesi saa aikaan
sen, että kykenen toimimaan jatkuvasti oikein sekä
täytän sinun täydellisen tahtosi. Olen tuottelias ja
saan aikaan vanhurskauden upeaa hedelmää tuoden
näin esiin sinun hyvyyttäsi tälle maailmalle, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 6:11; 1. Korinttolaiskirje 1:30;
Kolossalaiskirje 1:21-22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 21:1-25 & 1. Aikakirja 26-29
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:33-47 & 5. Mooses 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VIRANOMAISAUKTORITEETIT OVAT
HYVIÄ TÖITÄ VARTEN
keskiviikko

Viranomaisauktoriteetit eivät ole hyvin
käyttäytyvien [ihmisten] tuhoksi, vaan
[heidän, jotka] käyttäytyvät huonosti.
Etkö sinä pelkäisi auktoriteettiasemassa
olevaa? Tee siis sitä, mikä on oikein,
ja saavutat hänen hyväksyntänsä ja
kiitoksensa (Roomalaiskirje 13:3 AMPC).
umalan Sana opettaa, että me tottelemme
J
viranomaisauktoriteetteja, koska ne ovat Jumalan
asettamia (Roomalaiskirje 13:2). Riippumatta siitä, onko

kyseessä sitten kuningas, pääministeri, presidentti,
pormestari tai kaupunginjohtaja tms., meidän on
tarkoitus totella heitä, mutta vain ja ainoastaan Jumalan
Sanan asettamissa raameissa.
1. Pietarin kirjeessä 2:13-15 sanotaan, “Olkaa
alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran
tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin
käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa
tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville
kiitokseksi; sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää
tekemällä tukitte suun mielettömäin ihmisten
ymmärtämättömyydeltä-” Pietari näyttää tässä
meille Hengen kautta sen, että nämä yllä olevat
järjestykset on asetettu rangaistukseksi pahantekijöille
ja hyväntekijöille kiitokseksi.
Elämme kuitenkin nyt sellaisessa maailmassa, jossa
osa hallituksen johtajista tekee täysin päinvastoin kuin
Jumalan Sana ohjeistaa. Tämän vuoksi sinulle saattaa
kehkeytyä ongelma, mikäli annat hallituksen päättää
siitä, mikä on “oikein” ja “väärin”. Jumalan Sana
määrittää meille sen, mikä on oikein ja mikä väärin.
Roomalaiskirjeessä 13:1-4 Jumalan Henki ohjeistaa
meitä apostoli Paavalin kautta tottelemaan valtion
auktoriteetteja, sillä auktoriteetteja ei ole olemassa
ilman Jumalan hyväksyntää.
Hän ei kuitenkaan päättänyt antamaansa ohjetta
siihen: Hän jatkoi eteenpäin kirjoittaen meille
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valtion vastuista: “...Sillä hallitusmiehet eivät ole
niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden,
jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa
pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat
siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle
hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se
ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan
palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa
tekee” (Roomalaiskirjeessä 13:3-4).
Saatat ehkä nyt kysyä, että “Eikö tästä seuraa
nyt se, että mitä tahansa valtion johtajat tekevät, on
siinä tapauksessa Jumalasta lähtöisin?” Ei suinkaan!
Sinun tulee tarkastella asiaa oikeassa asiayhteydessä,
jotta voisit ymmärtää sen. Kuinka muuten voisit
asettaa Stalinin, Mussolinin ja Adolf Hitlerin kaltaiset
ihmiset oikeaan kategoriaan? Heidän tekonsa olivat
jumalattomia. Ymmärrämme siis, että kaikki johtajat
eivät miellytä Herraa.
Viranomaisauktoriteettien tehtävänä on puolustaa
vanhurskautta ja ajaa sen asiaa. Ne ovat hyviä töitä,
eivät pahoja töitä varten. Sananlaskuissa 29:2&4
(AMPC) sanotaan, “Kun [tinkimättömät] vanhurskaat
ovat auktoriteettiasemassa, ihmiset riemuitsevat;
kun pahat miehet johtavat, ihmiset voivottelevat ja
huokailevat… Oikeudenmukaisuudella kuningas
ylläpitää maata, mutta hän, joka kiskoo lahjoja sekä
veroja, kaataa sen.”

RUKOUS
Rakas Isä, minä rukoilen kaikkien niiden puolesta,
jotka sinä olet asettanut auktoriteettiasemaan tässä
maailmassa. Rukoilen, että he vievät eteenpäin
ihmisoikeuksia ja -arvoa, rauhaa, tasapuolisuutta ja
vanhurskautta sekä edistävät Herramme Jeesuksen
Kristuksen Evankeliumin jakamiselle otollista
ilmapiiriä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 29:2; Esra 7:10; Sananlaskut 21:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 1:1-26 & 2. Aikakirja 1-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 16:1-11 & 5. Mooses 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN TODELLINEN IHASTUKSENSA
Leikin hänen maanpiirinsä päällä,
ja ihastukseni olivat ihmislapset
(Sananlaskut 8:31).

J

eesus sanoi, “Ja minä olen rukoileva Isää, ja
hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan
teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen,
jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe
häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet,
sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva”
(Johannes 14:16-17). Nämä sanat vahvistavat sen, mitä
Henki todella tahtoo, aivan niin kuin Sananlaskuissa
8:31 on jo kerrottu: “...ihastukseni olivat ihmislapset.”
Jumalan Hengen - Hänen, joka on Jumalan
siunausten ja kaikkien meille Kristuksessa Jeesuksessa
annettujen asioiden välittäjä - tahtona on elää sinussa
ja olla yhteydessä sinun kanssasi. Hänen tahtonaan ei
ollut pysyä ja olla aina vain taivaassa, vaan olla täällä
meissä ja meidän kanssamme.
Tämä selittääkin yhden merkittävimmän syyn sille,
miksi me olemme tulleet Pyhällä Hengellä täytetyiksi.
Hän tuli elämään meihin, koska Hän rakastaa meitä
ja tahtoo syvällisen yhteyden kanssamme. Tämän
vuoksi Jeesus rohkaisi meitä yhteyteen Pyhän Hengen
kanssa. Tämä tuo mieleemme myös Paavalin kauniin
rukouksen Korinton kristittyjä koskien: “Herran
Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus
ja Pyhän Hengen yhteys olkoon kaikkien teidän
kanssanne. Aamen” (2. Korinttolaiskirje 13:14 KJV).
Loppujen lopuksi Hänen perimmäisin toiveensa
tulee näkyviin, sillä Ilmestyskirjassa 21:3 KJV sanotaan,
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“Ja minä kuulin suuren äänen sanovan taivaasta,
“Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Ja hän on
asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa,
ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan ja oleva
heidän Jumalansa..” Siunattu olkoon Jumala!
Mietipä tätä faktaa siitä, että tämä Jumaluuden
upea ja loputon persoonallisuus - Pyhä Henki - asuu
sinussa koko täyteydessään tehden sinusta Hänen
operaatioidensa toimintakeskuksen täällä maan päällä.
Sinä olet Hänen liikkuva talonsa. Kannat mukanasi
Hänen armoaan, kirkkauttaan ja vanhurskauttaan.
Tämä on ollut aina Hänen tahtonsa. Halleluja!
Mikäli sinä opit viettämään aikaa yhdessä Pyhän
Hengen kanssa, Hän tulee muuttamaan sinun elämäsi
täysin. Hän saa aikaan sen, että Kristuksen kirkkaus
ja kunnia tulee nähdyksi ja ilmaistuksi sinun kauttasi
sellaisilla ennennäkemättömillä tavoilla, joiden et olisi
koskaan kuvitellut olevan edes mahdollisia.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, mikä suurenmoinen
siunaus onkaan, että sinun Henkesi elää minussa
koko täyteydessään! Tämä tekee minusta sinun
maanpäällisten operaatioidesi päämajan. Minä olen
Hänen liikkuva asuinsija. Kannan mukanani Hänen
armoa, kirkkautta ja vanhurskautta. Otan kaiken
hyödyn irti tästä kirkkauden täyteisestä läsnäolostasi,
joka on vallannut minut aivan täysin. Julistan,
että sinun kirkkautesi, viisautesi ja jumalallinen
erinomaisuutesi tulevat nähdyiksi minussa ja minun
kauttani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 6:16; 1. Korinttolaiskirje 3:16;
Kolossalaiskirje 1:26-27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 2:1-21 & 2. Aikakirja 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 16:12-20 & 5. Mooses 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TAIVASTEN VALTAKUNTA
Ja sanoi: Tehkää parannus, sillä taivasten
valtakunta on tullut lähelle (Matteuksen
evankeliumi 3:2).
atteus käyttää yllä olevassa avausjakeessa
M
termiä “taivasten valtakunta” puhuessaan
siitä sanomasta, jota Johannes Kastaja tuli julistamaan.

Kun sinä luet Markuksen evankeliumia, huomaat, että
hän käyttää tästä samasta tilanteesta termiä “Jumalan
Valtakunta”: “Ja sanoi: “Aika on täyttynyt, ja Jumalan
valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja
uskokaa evankeliumi” (Markus 1:15).
Aina, kun synoptisten evankeliumien kirjoittajat
Matteus, Markus ja Luukas kertovat samasta
tilanteesta tai käsittelevät samaa asiaa ja löydät heidän
kertomuksissaan eroavaisuuksia, on Matteuksen
evankeliumi luultavimmin kaikista tarkin sen suhteen,
kuinka se lainaa Jeesuksen sanoja, sillä hän on näistä
kolmesta evankeliumin kirjoittajasta ainut, joka kuuli
sanat suoraan Jeesukselta. Hyvänä esimerkkinä
tästä toimii se, milloin Hän käytti ilmaisua “taivasten
valtakunta” ja milloin taas ilmaisua “Jumalan valtakunta”.
Saatat nyt ehkä kysyä, “Onko näiden kahden
välillä sitten jotain eroa?” Vaikka näitä kahta ilmaisua
käytetään synonyymeinä, ne poikkeavat selkeästi
toisistaan. Taivasten Valtakunta on se osa Jumalan
Valtakuntaa, joka on perustettu tänne maan päälle
ja jota Jeesus Itse johtaa. Itse asiassa kreikankielinen
tulkinta tästä samasta on “taivaiden Valtakunta”, mikä
tarkoittaa taivaasta lähtöisin olevaa valtakuntaa.
Jumalan Valtakunnalla viitataan taas Jumalan
hallintavaltaan, Jumalan johtajuuteen, Jumalan
todellisuuteen. Jumalan Valtakunta on universaali;
se käsittää muutakin kuin vain pelkät maa-alueet. Se
jatkuu aina sinun sydämeesi asti - tämän vuoksi Jumalan
Valtakunta voi tulla perustetuksi sinun sydämeesi.
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Jeesus sanoi, että Jumalan Valtakunta on teidän
keskellänne (Luukas 17:21).
Se, että Jeesuksen sanotaan tulevan perustamaan
Taivasten valtakuntaa tarkoittaa sitä, että Hän asettaa
oman auktoriteettinsa tänne maan päälle niin, että Hän
voi tuoda esiin Jumalan Valtakuntaa ja toimia ikään kuin
tämän Jumalan Valtakunnan lähettiläänä täällä maan
päällä. Jeesus asettaa siis Hänen omat päämajansa
tänne maan päälle. Hänen työnään on tuoda ihmisiä
sisälle tähän Jumalan Valtakuntaan.
Taivasten Valtakunnassa on pohjimmiltaan kyse
Jeesuksen Kristuksen työstä täällä maan päällä. Se on
itse asiassa Jumalan Valtakunnan laajennusosaa täällä
maan päällä, jota johtaa Jeesus Kristus. Seurakunta
on tätä Taivasten Valtakuntaa, johon me kuulumme.
Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minkälaiseen kirkkaudentäyteiseen
elämään sinä oletkaan meidät tuonut ja millaisen
upean elämän oletkaan meille antanut! Kiitän
sinua tästä Jumalan Valtakunnasta, joka on on
tullut perustetuksi minun sydämeeni. Kiitän tästä
rauhasta, kauneudesta, kirkkaudesta, armosta ja
Jumalan elämästä, jotka toimivat täysillä minun
hengessäni. Ne tulevat kaiken aikaa esiin minussa ja
minun kauttani. Olen päättäväisempi kuin koskaan
aikaisemmin julistaakseni näitä kirkkaudentäyteisiä
uutisia koko maailmalle. Jumalan Valtakunta on täällä
Kristuksessa ja toimii juuri nyt minun sydämessäni.
Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 3:3; Johannes 3:5; Matteus 10:7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 2:22-47 & 2. Aikakirja 8-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:1-10 & 5. Mooses 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ ELÄ AINOASTAAN NIMESSÄ
Ja Sardeen seurakunnan enkelille
kirjoita: ‘Näin sanoo hän, jolla on
ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne
seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun
tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta
sinä olet kuollut (Ilmestyskirja 3:1).

J

eesus sanoi Sardeen seurakuntaa koskien, että
“...sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet
kuollut.” Seurakunta eli ainoastaan nimessä, mutta
oli todellisuudessa kuollut. Kyse on samasta asiasta
kuin eläisit historiassa. Tässä mainittu kuolema ei
tarkoita kuitenkaan totaalista kuolemaa. Kyseessä
on sellainen tila, jossa kaikista tehdyistä töistä ja
aktiviteeteista huolimatta esiintyy hyvin paljon apatiaa
ja “hengettömyyttä”.
Ainoastaan nimessä eläminen ei ole hyvä asia.
Jotkut valtiot ja seurakunnat ovat juuri tämän kaltaisia.
Niillä voi olla elävän kirkon nimi tai niille saatetaan
antaa tunnustusta kansainvälisissä piireissä, mutta
todellisuudessa ne ovat kuolleita. Tällaista voi tapahtua
myös yksilöille, sillä seurakunnat ja maat koostuvat
yksittäisistä ihmisistä.
Ylistyksenjohtaja voi esimerkiksi laulaa kauniisti
ja ihmiset voivat ajatella hänen olevan hengellisesti
elossa, mutta tämä ylistyksenjohtaja kyllä tietää
itse sen, että hänen on vaikeaa rukoilla eikä hän
paastoa tai lue enää edes Raamattua. Jumala
tahtoo, että jokainen tämänkaltaisessa tilassa oleva
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kristitty katuisi ja tekisi parannuksen. Mestari ohjeisti
tämänkaltaisissa tilanteissa olevia ihmisiä olemaan
hereillä ja vahvistamaan niitä asioita, jotka ovat
kuolemassa. Tämä on hyvin mielenkiintoista.
Tämän ylistyksenjohtajan kohdalla kyse voi
olla hänen laulamisesta, joka alkaa tehdä kuolemaa
seuraavaksi eikä hän itse välttämättä edes tiedä tästä.
Sytytä oma tahtotilasi ja asenteeesi Herraa ja Hengen
asioita kohtaan ilmiliekkeihin. Hehku ja ole aina
palavana Herralle. Rukoile usein. Voita sieluja. Opiskele
ja mietiskele Jumalan Sanaa. Ole hereillä ja vahvista
näitä kaikkia asioita. Ole palavana hengessä ja palvele
Herraa totuudessa.

RUKOUS
Rakas Isä, minä palvelen sinua aina totuudessa sinun
Sanasi mukaisesti. Pysyn jatkuvasti keskittyneenä
ja loistan sinun palveluksessasi. Olen suunnannut
kaiken mielenkiintoni ja koko elämäni suunnan sinun
Henkesi töitä ja tarkoitusta varten. Hengen asiat
roihuavat elämässäni koko ajan suuremmalla liekillä
Pyhän Hengen voimasta. Olen palavana hengessä
ja palvelen sinua kaiken aikaa ilolla tuoden samalla
kunniaa sinun mahtavalle Nimellesi. Kiitän sinua
siitä, että olet tehnyt minusta iankaikkisen voittajan,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 3:23-24; Roomalaiskirje 12:11-12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 3:1-26 & 2. Aikakirja 12-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:11-25 & 5. Mooses 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOILE KAIKKIEN PUOLESTA
Saatana nousi Israelia vastaan ja
viekoitteli Daavidin toimittamaan
Israelissa väenlaskun (1. Aikakirja 21:1).

R

aamattu näyttää meille sen, kuinka pahat
henget voivat saada ihmiset toimimaan väärin.
Yksi tällaisista tapauksista on Daavidin tapaus, mistä
luimme avausjakeessamme. Saatana sai Daavidin,
vanhurskaan Kuninkaan, laskemaan Israelin väkiluvun
vastoin Jumalan tahtoa. Tämä sai Jumalan toimimaan
Israelia vastaan.
Evankeliumin kirjeissä on kerrottu meille myös
eräs toinen esimerkki vastaavanlaisesta tapauksesta.
Kun Jeesus oli tehnyt opetuslapsilleen selväksi sen,
että Hänen täytyi kuolla meidän syntiemme puolesta
ja sitten herätä takaisin eloon vanhurskauttamisemme
vuoksi, Pietari veti Hänet syrjään ja alkoi “nuhdella”
Häntä sanoen, “Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua
sinulle, Herra!” (Matteus 16:22).
Jeesus tunnisti samantien sen, että Saatana puhui
Pietarin kautta. Raamattu kertoo, että “...hän kääntyi
pois ja sanoi Pietarille: “Väisty tieltäni, Saatana! Sinä
tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi
eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!” (Matteus 16:23).
Näin ollen jopa hyvät ihmiset voivat tulla Saatanan
liikuttamiksi niin, että he tekevät tai sanovat Saatanan
vaikutuksesta vääriä asioita. Tämän takia Jumala
tahtoo, että me tunnemme totuuden: tunnemme
Hänen Sanansa. Kun sinä tunnet totuuden, sinä voit
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vaeltaa sen valossa. Sinä tiedät, kuinka rukoilla ja kuinka
laittaa stoppi kaikille Saatanan töille ja vaikutuksille
ympärilläsi.
Opettele rukoilemaan kaikkien kansakuntien,
johtajien ja auktoriteettiasemassa olevien puolesta
sillä tavoin kuin 1. kirjeessä Timoteus, jakeissa 2:1-2
kehotetaan. Julista rohkeasti Hengen voiman kautta,
että Jumalan tahto, suunnitelmat ja tarkoitukset
tulevat tapahtumaan sinussa itsessäsi ja kaikkialla
ympärilläsi, myös asuinyhteisösi, kaupunkisi, asuinmaasi
sekä työpaikkasi johtajien sydämissä. Rukoile, että
he kieltäytyvät siitä, että he antautuisivat heitä
pahuuteen viekoittelevien negatiivisten vaikutusten
valtaan. Rukoile, että he sen sijaan hallitsevat
viisaasti, tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikessa
vanhurskaudessa ja totuudessa. Aamen.

RUKOUS
Rakas Isä, minä rukoilen asuinmaani johtajien
puolesta, jotta he käyttäisivät valta-asemaansa
ja auktoriteettiansa sinun vanhurskaan tahtosi
eteenpäin viemiseen, jotta Evankeliumi etenisi
vauhdilla ja ilman minkäänlaisia esteitä. Rukoilen,
että sinun siunauksesi rauhaa ja vaurautta koskien
tulevat toteen kaikkien kansakuntien kohdalla,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 18:1; 1. Timoteus 2:1-4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 4:1-31 & 2. Aikakirja 16-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:26-38 & 5. Mooses 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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”RUKOILE RUKOUKSESSA”
Elias oli ihminen, yhtä vajavainen
kuin mekin, ja hän rukoili palavasti,
ettei sataisi; eikä satanut maan
päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen
kuukauteen
(Jaakobin kirje 5:17 KJV).
reikan kielen tulkinta sanasta “rukoili palavasti”
K
on todella mielenkiintoinen. Sen mukaan Elia
“rukoili rukouksessa”, samaan tyyliin kuin Jeesus sanoi

omille opetuslapsilleen Luukkaan evankeliumissa
22:15, “Minä olen halajamalla halunnut syödä tämän
pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin minä
kärsin.”
Kuinka sinä oikein “halajamalla” haluat jotakin
asiaa? Tai “Rukoilet” rukouksessa? Tämä on vain yksi tapa
kommunikoida asioita vahvemmin. Lisäämällä mukaan
sanan “palavasti” tai “hartaasti”, kirjoittaja auttaa meitä
ymmärtämään sen painoarvon, jolla hän tahtoi meille
kommunikoida. Kyseessä on siis “sydämellinen, jatkuva
rukous”, aivan niinkuin Amplified-Raamatunkäännös
asian ilmaisee: “...Vanhurskaan harras (sydämellinen,
jatkuva) rukous tuo valtavan voiman käytettävissä
olevaksi [dynaamisesti toimivan voiman]” (Jaakobin
kirje 5:16 AMPC).
1. Kuningasten kirjassa 17 meille kerrotaan
tarkempia yksityiskohtia sen suhteen, mitä tämän
rukouksen aikana oikein tapahtui: “Tisbeläinen Elia,
eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille:
“Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka
edessä minä seison: näinä vuosina ei tule kastetta
eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta” (1.
Kuningasten kirja 17:1).
Elia ei sanonut, “Sadetta ei tule muutoin kuin
minun sanani kautta”, pelkästään sen vuoksi, että
hänestä vain sattui tuntumaan siltä: ei! Voimme lukea
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18:sta luvusta siitä, Elia teki tämän kaiken Herran
sanan mukaisesti. Kun kuivuuden oli määrä loppua,
hän “rukoili rukouksessa” jälleen, tai niin kuin asia
KJV-Raamatunkäännöksessä ilmaistaan: hän “rukoili
palavasti”. Kyse oli sydämellisestä ja jatkuvasta
rukouksesta aina siihen asti, että hän saavutti halutut
lopputulokset (opiskele 1. Kuninkaiden kirja 17-18).
Samalla tavalla kuin Elia sai valtavia muutoksia
aikaan rukouksen kautta, myös sinä voit luottaa tähän
samaan elävään Jumalaan ja “rukoilla” rukouksessa,
kun tahdot muutoksia. Elia rukoili ja jotain todella
merkittävää tapahtui koko kansakunnalle. Me
voimme aikaansaada muutoksia omaan maahamme,
kaupunkiimme tai myös eri yhteisöihin ja laitoksiin
liittyen. Vanhurskaan palava, sydämellinen ja jatkuva
rukous tuo valtavan voiman käytettävissä olevaksi:
dynaamisesti toimivan voiman. Rukoile tällä tavoin.
Rukoile niin, että tahdot tosissasi kaikkea sitä, mitä
rukoilet. Rukoile tunteella ja muutos tulee tapahtumaan.
Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos siitä, että sinun vanhurskautesi
peittää koko maailman. Kiitos, että sinun Sanasi
saavuttaa valta-aseman ihmisten elämissä samalla,
kun Evankeliumia julistetaan tänään kaikkialla ympäri
maailmaa. Kaikki kansakunnat kuuluvat sinulle ja
maa on oleva täynnä sinun kirkkautesi tuntemusta
niinkuin vedet peittävät meren, Jeesuksen Nimessä.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jaakob 5:17-18; Luukas 22:39-44

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 4:32-5:1-11 & 2. Aikakirja 20-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:39-56 & 5. Mooses 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SEURAA PROFETAALISIA OHJEITA
Tartu lujasti ohjeisiin äläkä päästä
niistä irti: säilytä ne, sillä ne ovat sinun
elämäsi (Sananlaskut 4:13 KJV).
. Kuningasten kirjan luvussa 13 on todella
2
kiinnostava tarina Profeetta Elisaa ja Israelin
Kuningasta Jooasta koskien. Jooaksella oli ongelmia

syyrialaisten kanssa ja hän tahtoi voittaa heidät. Hän
tuli sen vuoksi Jumalan miehen Elisan luokse. Heidän
keskustelunsa seurauksena Elisa ohjasi Jooaksen
ottamaan muutamia nuolia ja lyömään ne maahan.
Raamattu kertoo, että Jooas toimi ohjeen mukaan
kolme kertaa ja lopetti sitten (2. Kuningasten kirja
13:18). Jumalan mies, profeetta Elisa, suuttui Jooasille
(Raamattu sanoo, että hän oli vihoissaan), sillä tämä oli
lopettanut kesken kaiken (2. Kuningasten kirja 13:19).
Hänen olisi tullut jatkaa nuolien ampumista aina siihen
saakka, kunnes profeetta olisi käskenyt hänen lopettaa.
Kolmen nuolen ampuminen tarkoitti sitä, että hän tulisi
voittamaan syyrialaiset ainoastaan kolme kertaa, kun
taas Jumalan suunnitelmana olisi ollut jotain vieläkin
parempaa. Jooas ei tiennyt, että sillä, kuinka monta
kertaa hän ampuisi näitä nuolia, olisi jotain merkitystä.
Profeetta ei pyytänyt häntä lopettamaan, vaan hän
lopetti itse ampumisen.
Tässä on nyt jotain, mitä tahdon sinun todella
ymmärtävän: monet ohittavat joskus heille tärkeitä
asioita ilman, että he edes ymmärtävät itse sitä. He
ohittavat täysin sen, että heidän olisi tullut kiinnittää
huomiota heille annettuihin profetaalisiin ohjeisiin,
jotka ovat osana Jumalan antamaa ohjausta Hänen
lapsilleen.
Profetaalinen ohje on sellainen Hengen ohje,
joka on annettu sinulle Pyhän Hengen toimesta. Se on
kohdistettu juuri sinulle. Voit vastaanottaa sen suoraan
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Jumalan Hengeltä sisimpääsi tai voit myös vastaanottaa
sen johtajan kautta, jonka Jumala on antanut sinun
elämääsi.
Herra saattaa esimerkiksi pyytää sinua paastoamaan
tietyn ajanjakson, mutta sinä saatat ajatella, että
se ei olisikaan niin tärkeää. Et ehkä paastoa sitten
lainkaan tai paastoat vain osan annetusta ajasta. Sitten
tapahtuukin jotain sellaista, jota et olisi tahtonut. Et
ehkä itse huomaa sitä, miten tämä tapahtuma voi olla
suoraa seurausta siitä ohjeesta, joka sinulle oli annettu
täytettäväksi ja jota et seurannut. Tällaisilla asioilla
on todella merkitystä, joten älä ota niitä keveästi.
Kyseessä voi olla jokin sinun oman Pastorisi antamista
ohjeistuksista tai seurakuntasi yleisistä linjauksista.
Nämä kaikki ovat todella tärkeitä.
Kun Jumala antaa sinulle profetaalisen ohjeen tai
ohjausta, on sinun oman etusi mukaista seurata sitä.
Sinun koko elämäsi tarkoitus tai seuraava menestyksen,
edistymisen ja suurenmoisuuden tasosi voi olla juuri
tämän yhden ohjeen varassa.

RUKOUS
Kiitos Herra tästä etuoikeudesta saada olla
Pyhän Hengen johdattamana, korjattavana ja
ohjeistettavana sekä vastaanottaa sinun johdatustasi
niiden henkilöiden kautta, jotka olet valinnut ja
asettanut minun elämäni ylle, jotta he toisivat
minulle sinun Sanasi. Kiitos siitä, että johdatat
minua suurenmoisuuden polulla samalla, kun minä
ripustaudun sinun ohjeidesi varaan ja seuraan kaikkia
Pyhän Hengen antamia erityisiä neuvoja, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 4:13; 1. Korinttolaiskirje 1:24-25;
Sananlaskut 8:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 5:12-42 & 2. Aikakirja 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:57-66 & 5. Mooses 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HALLITSEMME KRISTUKSEN KAUTTA
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).

M

e olemme vastaanottaneet armon ja
vanhurskauden lahjan runsauden.
Hallitsemme nyt Kristuksessa Jeesuksessa ja Hänen
kauttaan. Hallitsemme Kristuksen kautta tämän
maailman ja kaikkien sen systeemien, olosuhteiden
sekä Saatanan ja hänen demonisen joukkonsa ylitse.
Raamattu sanoo, että mitä ikinä sitten teetkään
sanalla tai työllä, tee se kaikki Jeesuksen Nimessä
(Kolossalaiskirje 3:17). Hänen Nimensä on kaikista
suurin ja korkein taivaassa, maan päällä ja helvetissä!
Jeesuksen Nimi saa aikaan kaikista suurinta kunnioitusta.
Hän kertoi meille, että me voimme ajaa ulos demoneita
Hänen Nimessään. Varmista, että sinä toimit tällä
tavoin. Halleluja!
Muistelen toisinaan sitä, mitä tapahtui vuosia sitten
ollessani vielä opiskelija. Erään kultin jäsenet aiheuttivat
ongelmia yhdellä yliopistolla. Keräsin yhteen muutamia
ystäviäni ja menimme siihen paikkaan, jonne tämän
yliopiston perustuskivi oli laskettu.
Saavuttuamme sinne, me kaikki laitoimme
kätemme kivelle ja julistimme, “Jeesuksen Kristuksen
Nimessä, te kaikki pimeyden demonit, jotka olette
hallinneet tämän koulun yllä sekä kontrolloineet
sen oppilaita, te jotka, vastaatte täällä esiintyvästä
kultismista, me murramme teidän auktoriteetin ja
40
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kaiken vaikutuksen. Lähtekää, Jeesuksen Nimessä!”
Ja arvaa mitä? Perustimme tälle yliopistolle kaikista
suurimman uskonyhteisön, joka siellä on tähän päivään
mennessä ollut. Meidän ei kuitenkaan tarvitse mennä
fyysiselle perustuskivelle. Voit käsitellä demoneja juuri
sieltä käsin, missä milloinkin olet. Sillä ei ole merkitystä,
missä demonit ovat. Käytä Jeesuksen Nimeä ja aja ne
pois.
Kristillisyys on elämistä Jeesuksen Nimessä.
Raamattu sanoo, “...vahvistukaa Herrassa ja hänen
väkevyytensä voimassa” (Efesolaiskirje 6:10). Tämä
tarkoittaa sitä, että ota kaikki hyöty irti Hänen
kyvykkyydestään, Hänen voimastaan ja Hänen
valtasuuruudestaan. Seiso vahvana Hänen Nimessään
ja toimi Hänen suojeluksensa alaisena. Et voi olla tämän
nimen käyttäjä ja silti avuton! Käytä sitä nyt ja aina. Elä
voitokkaana iankaikkisesti. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Jeesuksen Nimessä minä elän iankaikkisesti
voitokkaana tässä maailmassa ja tuon kunniaa
Jumalalle. Murran juuri nyt Saatanan vaikutuksen
maailman kansakuntien, ihmisten, johtajien ja
nuorten yltä. Kristus hallitsee kaikissa maailman
kansakunnissa. Hänen vanhurskautensa peittää koko
maanpiirin ja täyttää kaikkien ihmisten sydämet, sillä
jokainen sielu kuuluu Hänelle. Jumalan armo toimii
tänään tehokkaasti kaikkialla ympäri maailmaa niin,
että suuret joukot ihmisiä vastaanottavat tänään
pelastuksen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 3:17; Filippiläiskirje 2:9-11;
Roomalaiskirje 5:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 6:1-15 & 2. Aikakirja 26-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:67-80 & 5. Mooses 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TASAPAINOINEN ELÄMÄ
Vaeltaaksenne Herran edessä
arvollisesti, hänelle kaikessa
otollisesti, kaikessa hyvässä työssä
hedelmää kantaen ja kasvaen
Jumalan tuntemisen kautta
(Kolossalaiskirje 1:10).

P

yhä Henki inspiroi Apostoli Paavalia rukoilemaan
yllä olevan rukouksen Seurakunnan puolesta
antaen meille samalla ymmärryksen siitä, mikä Jumalan
tahto meidän elämiämme koskien on. Hän rukoili, että
sinä vaeltaisit kaiken aikaa tosi vanhurskaudessa ja
miellyttäisit Jumalaa kaikessa tekemisessäsi olemalla
tuottelias ja hedelmällinen samalla, kun kasvat
kokemustesi kautta tuntemaan Häntä jatkuvasti
enemmän kaikessa Hänen täyteydessään. Halleluja!
Jumala tahtoo, että olet tuottelias kaikissa hyvissä
töissä. Hän tahtoo, että kasvat Hänen tuntemisessaan
“epignosis” (täydellinen, tarkka ja kokemusperäinen
tieto) yhdessä tämän tuotteliaisuuden kanssa. Mikä
tasapainoinen elämä tämä onkaan! Joillakin ihmisillä
ei ole enää aikaa Jumalalle siinä vaiheessa, kun heistä
tulee todella tuotteliaita heidän työnsä, liiketoimiensa
tai uransa suhteen. He eivät enää opiskele juurikaan
Raamattua tai osallistu seurakunnan kokoontumisiin
ja muihin tapahtumiin. Mitä enemmän he saavuttavat
omissa töissään, sitä vähemmän he käyttävät aikaansa
hengellisiin asioihin; jokin on pielessä.
Kristityn elämän tulisi olla yhtä kirkkaudentäyteistä
nousukiitoa; menestystä jokaisella elämän osa-alueella.
Tämä tarkoittaa sitä, että sinä etenet työssäsi hyvin,
perheelläsi menee hyvin, lapsesi kasvavat vahvoiksi
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uskossa ja vanhurskaudessa samalla, kun sinä itse
kasvat Jumalan tuntemisessa.
Voi, miten tärkeää Jumalan tunteminen onkaan!
Raamatussa sanotaan, “Armo ja rauha lisääntyköön
teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen
tuntemisen kautta” (2. Pietari 1:2). Tahdotko sinä lisää
armoa sekä moninkertaisen määrän rauhaa elämääsi?
Ole siinä tapauksessa nälkäisenä Jumalan ja Jeesuksen
Kristuksen tuntemisen puoleen!
Jumala ei tahdo, että sinulta puuttuisi mitään
yhdelläkään elämäsi osa-alueella. Kolossalaiskirjeen 1
jakeessa 11 Paavali jatkaa rukoustaan julistaen, että
Jumalan kirkkauden väkevä voima on vahvistanut sinut
olemaan kaikessa kärsivällisenä ja kestävänä iloisin
mielin. Sinä voit olla todella tuottelias, aikaansaava ja
vahva. Jumala tahtoo, että elämäsi on tasapainoinen.
Voit toteuttaa Hänen tahtonsa sinun elämääsi koskien
vaeltamalla Hänen Sanansa tuntemuksen valossa.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että
olet antanut minulle tämän täydellisen, upean ja
tasapainoisen elämän. Olen tuottelias kaikissa
hyvissä töissä Henkesi voimalla, jonka olet minuun
antanut. Kasvan jatkuvasti sinun Sanasi tuntemisessa
samalla, kun miellytän sinua kaikissa asioissa ja täytän
täydellisesti sen tarkoituksen, jonka olet antanut
minun elämälleni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Hebrealaiskirje 13:20-21; 3. Johannes 1:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:1-53 & 2. Aikakirja 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:1-7 & 5. Mooses 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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18

SUHTEESTA KERTYVÄ TIETO
En minäkään lakkaa kiittämästä teidän
tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani,
anoen, että meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi
teille viisauden ja ilmestyksen Hengen
hänen tuntemisessaan
(Efesolaiskirje 1:16-17).

S

e, että sinä olisit ollut kristitty jo pidemmän
aikaa ei tarkoita välttämättä sitä, että sinä
olisit tehokas ja aikaansaava Jumalan asioissa. Siihen
tarvitaan enemmän kuin vain kaunista laulamista,
Jumalan iloista ylistystä tai saarnaamista, että voidaan
olla todella tehokkaina Kristuksen Valtakunnan työssä;
sinun tulee tuntea Hänet hyvin henkilökohtaisella
tavalla.
Tästä syystä Paavali rukoili Efesoksessa sijainneen
vauvaikäisen seurakunnan puolesta, aivan niin kuin
näimme avausjakeestamme. Paavali kuuli heidän
rakkaudestaan Jumalaa kohtaan, heidän innostaan
Jumalan asioissa. Hän tiesi kuitenkin, että heiltä puuttui
vielä jotakin, joten hän rukoili, että Herra antaisi
heille: “...viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen
tuntemisessaan.”
On olemassa tietyn tyyppistä tuntemusta - sellaista
ilmestystietoa Jumalasta, jollaista sinulla tulisi olla. Tätä
ilmestystietoa kutsutaan sanalla “Epignosis” (kreikan
kielellä). Se on tietoa, joka liittyy tunnettuun tietoon:
suhteesta kertyvää tietoa. Tämä tieto eroaa teologiasta
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ja pelkästä tieteestä.
Voit soveltaa tätä rukousta itseesi, jonka Henki
rukoili Paavalin kautta. Laita oma nimesi tilalle ja sano,
“Minulla on viisauden ja ilmestyksen Henki Jumalan
täsmällisessä tuntemisessa.” Tulet kokemaan jotain
todella mullistavaa! Kyse on Jumalan Hengen työstä.
Ilman tällaista tietoa sinä tulet olemaan
uskonnollinen kristitty, joka vain suorittaa asioita
uskonnollisesti ilman, että hänellä olisi todellista
suhdetta Jumalan kanssa. Kun sinulla on todellinen
suhde Jumalan kanssa, et tule näkemään Häntä enää
Daavidin tai Elian Jumalana: Hänestä tulee sinun
Jumalasi; tunnet Hänet henkilökohtaisesti. Tällöin sinä
tulet todella arvostamaan ja juhlimaan sitä yhteyttä ja
ykseyttä, mikä sinulla on Hänen kanssaan.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua antamastasi viisauden hengestä
- joka johdattaa minut kaikkeen sisäpiiritietoon eri
todellisuuksia koskien - ja siitä ymmärryksestä,
jota sinä annat minulle Itseäsi koskien. Kiitos tästä
upeasta absoluuttisesta Jumalan tuntemuksesta,
jota vastaanotan ilmestysten ja yhteisen suhteemme
kautta. Armo ja rauha moninkertaistuvat elämässäni
Pyhässä Hengessä viettämämme yhteisen ajan
seurauksena, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jaakob 1:2-3; Efesolaiskirje 1:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:54-8:1-8 & 2. Aikakirja 31-32
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:8-20 & 5. Mooses 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PERUSTA HÄNEN TAHTONSA OMAAN
MAAILMAASI
lauantai

Siunattu on se mies, joka luottaa
Herraan ja panee turvansa häneen!
Hän on kuin puron partaalle
istutettu puu, joka kurottaa juurensa
veteen. Ei se pelkää helteen tuloa….
(Jeremian kirja 17:7-8).
aamattu sanoo Heprealaiskirjeessä 11:3,
R
että “Uskon kautta me ymmärrämme, että
maailmat on rakennettu Jumalan sanalla…” Tämä

sana “rakennettu” tulee kreikankielisestä sanasta
“katartizō”, joka tarkoittaa korjaamista tai oikaisemista,
jonkin valmiiksi saattamista, palauttamista, valmistelua,
kunnostamista tai täydelliseksi tekemistä. Sinä voit
rakentaa oman elämäsi niin, että se kulkee yhtenäisessä
linjassa Jumalan täydellisen tahdon kanssa.
Tänä päivänä sinun maailmassasi tapahtuu monia
asioita — erilaisia olosuhteita ja tilanteita — jotka eivät
ole linjassa Jumalan tahdon kanssa. Ne yrittävät tulla
sekoittamaan maailmasi, mutta älä anna sen tapahtua,
vaan rakenna omaa maailmaasi.
Sinun tehtävänäsi on aikaansaada Isän tahdon
toteutuminen täällä maan päällä. Hänen tahtonsa ei tule
täytetyksi ilman Hänen kättään. Ja sinä toimit Hänen
kätenä, joka aikaansaa Hänen täydellisen tahtonsa
tapahtumisen. Sinun elämässäsi, palvelutyössäsi ja
työssäsi ja kutsumuksessasi tulisi kaikessa olla kyse
Isän tahdon perustamisesta omaan maailmaasi siten
kuin kaikki riippuisi vain sinusta tai muuten se ei tulisi
tapahtumaan.
Älä vain risti käsiäsi ja katsele sivusta, kun
paholainen tekee tuhojaan sinun elämässäsi,
perheessäsi, kaupungissasi tai maassasi, tai sinulle
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rakkaiden ihmisten elämissä. Anna sydämessäsi olevan
Jumalan Sanan tulla ulos suustasi. Pitämällä Jumalan
Sanan jatkuvasti omilla huulillasi, sinä leikkaat ja tuhoat
kaikki vihollisen pyrkimykset!
Kun Jumala sanoi Joelin kirjassa 2:28, “Minä
vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän
poikanne ja tyttärenne profetoivat”, Hän kertoi meille
sen, millä me voimme hallita “aioneita” eli elämämme
olosuhteita. Tämä tapahtuu sinun profetaalisten
sanojen kautta! Sinä voit elää täydellisessä rauhassa
tämän kaoottisen maailman keskellä.
Koko maailma saattaa olla kaaoksessa ja horjua,
mutta sinä olet täydellisessä rauhassa. Tämä on
se sanoma, josta avausjakeemme kertoo: sinä
et edes tiedä, milloin helle tulee. Muut saattavat
olla masentuneita, mutta sinä olet täydellisessä
menestyksessä. Miten? Sinun uskontäyteisten sanojesi
avulla. Älä pidä Sanaa ainoastaan sydämessäsi, vaan
puhu sitä ääneen ja rakenna sillä oma maailmasi!
Rakenna sen mukaan, miten tahdot asioiden olevan
ja menevän sinun kohdallasi.

TUNNUSTUS
Julistan Pyhän Hengen voiman kautta, että ainoastaan
Jumalan tahto toteutuu ja tulee perustetuksi
elämääni ja maailmaani. Rakennan ja ohjaan oman
ympäristöni olosuhteet menemään samaan linjaan
Jumalan täydellisen tahdon kanssa. Saatanalla ei
ole mitään minussa ja hänen agendansa minun
“aionissani” on tullut täysin murretuksi ja Herran
Nimi kirkastetuksi. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Hebrealaiskirje 11:1-3; Joosua 1:8; Markus 11:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 8:9-40 & 2. Aikakirja 33-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:21-32 & 5. Mooses 17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LUOTA JA OLE YLPEÄ HÄNEN
NIMESTÄÄN
sunnuntai

Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä,
kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä,
kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa
(Kolossalaiskirje 3:17).
ohannes kirjoittaa 1. Johanneksen kirjeessä 5:13
J
KJV, “Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka
uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä

on iankaikkinen elämä ja että te uskoisitte Jumalan
Pojan nimeen.” Huomaa tämä alleviivattu ilmaisu. Se
tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sinun tulee laittaa
Jeesuksen Nimi toimimaan! Hänen Nimensä on sinun
sisäänpääsysi jokaiseen kaupunkiin ja kansakuntaan. Se
on takuu siitä, että sinä voit vaeltaa jatkuvassa voitossa
ja loputtomissa siunauksissa.
Jeesuksen Nimi on suurempi kuin tämä maailma.
Filippiläiskirjeessä 2:10 sanotaan, “...että kaikkien
polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä
niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan
päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat.” Tämä nimi
on nyt sinun ylläsi. Tämän vuoksi sinä voit olla rauhassa
ja levossa missä tahansa kaupungissa, maassa tai
alueella, kaikista niistä vastustajista ja vastoinkäymisistä
huolimatta, joita saatat kohdata.
Hänen Nimensä on sinun turvasi. Salomo oli
saanut tästä ideasta kiinni. Hän kirjoitti Sananlaskuissa
18:10 KJV, “HERRAN nimi on vahva torni; vanhurskas
juoksee sinne ja saa turvan.” Näin asiat olivat Vanhan
Testamentin aikaan. Nykyään me emme enää “juokse”
Herran Nimen luokse: me olemme syntyneet Häneen
ja perineet Hänen Nimensä. Me elämme Hänen
Nimessään ja sen kautta. Halleluja!
Tämä on nyt sitä, mistä Pietari ja Johannes olivat
tietoisia ja minkä perusteella he toimivat, kun he
paransivat ramman miehen Kauniinportin juurella:
he laittoivat Jeesuksen Nimen työskentelemään (Lue
Apostolien teot 3:1-10). Tämä mies oli ollut rampa aina
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syntymästään saakka, mutta Pietari loi katseensa häneen
ja sanoi, “....Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen,
nimessä: nouse ja kävele” (Apostolien teot 3:6).
Raamattu kertoo, että Pietari tarttui sitten hänen
käteensä ja veti hänet ylös. Samalla hetkellä tämän
ramman miehen nilkkaluut vastaanottivat voiman.
Ehkäpä tänään sinun taloutesi, työsi tai bisneksesi ovat
“rampautuneessa” tilassa: käytä Jeesuksen Nimeä! Onko
edessäsi sellaisia ovia, jotka näyttävät jo sulkeutuneen
sinulle? Laita tämä nimi tekemään työtään.
Jeesuksen Nimeen voidaan luottaa, toisin kuin
sinun omaan tai mihinkään muihin nimiin. Psalmisti sanoi
Psalmissa 20:7 AMPC, “Toiset luottavat ja ylpeilevät
vaunuista ja toiset hevosista, mutta me luotamme ja
ylpeilemme Herran, meidän Jumalamme nimestä.”
Sillä ei ole mitään merkitystä, minkälaisia haasteita saatat
kohdata omaa talouttasi tai terveydentilaasi koskien:
laita Jeesuksen Nimi tekemään työtään. Mikäli kyseessä
on kehossasi oleva kipu tai kasvain, käske sitä lähtemään
pois Jeesuksen Nimessä ja näin tulee tapahtumaan.
Hänen Nimensä on Nimi, johon sinä voit luottaa.

RUKOUS
Minä elän paholaisen, sairauksien ja tautien
sekä kaikkien elämän vastaanhangoittelevien
olosuhteiden yläpuolella, sillä minä elän Jeesuksen
Nimessä ja sen voimassa. Minä elän sitä korkeampaa
kirkkaudentäyteistä elämää, jonka Jumala on
ennaltavalmistanut minua varten Jeesuksessa
Kristuksessa. Tuon esiin ainoastaan Jumalan
vanhurskautta omalle maailmalleni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 3:16; Johannes 16:23; Filippiläiskirje 2:9-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 9:1-31 & 2. Aikakirja 35-36
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:33-40 & 5. Mooses 18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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EPÄUSKO JA KUULIAISUUS
Joissa te ennen vaelsitte tämän
maailman menon mukaan,
ilmavallan hallitsijan, sen hengen
hallitsijan mukaan, joka nyt tekee
työtään tottelemattomuuden
lapsissa (Efesolaiskirje 2:2).

Y

llä oleva sana “tottelemattomuus” on
käännös kreikan sanasta “apeitheia”, joka
tarkoittaa epäilystä (uppiniskaisuutta ja kapinallisuutta);
epäuskolle tyypillistä piirrettä. Se siis viittaa epäuskon
lapsiin. Se kuvaa jotain, joka muistuttaa hyvin paljon
antikristuksen henkeä.
2. kirje Tessalonikalaisille 2:7 AMPC sanoo, “Sillä
laittomuuden salaisuus (se piilossa oleva kapinan
periaate asetettua auktoriteettia vastaan) tekee jo
työtään maailmassa, [mutta sitä] pidätetään vain siihen
asti, kunnes hänet, joka pidättää, otetaan pois tieltä.”
”Laittomuuden salaisuus” viittaa kapinallisuuteen;
Jumalan uhmakkaaseen vastustamiseen; se tarkoittaa
vahvaa Jumalan tahdon vastaisuutta ja Jumalan Sanan
kieltämistä.
On olemassa ihmisiä, jotka tekevät asioita, jotka
uhmaavat Jumalaa, eivätkä he edes tiedä, miksi he
tekevät niin. Siksi kuulet joidenkin sanovan, ”Minä en
jotenkin pidä ollenkaan kristityistä.” Jos kysyt heiltä
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syytä sille, miksi he ovat vihamielisiä kristittyjä kohtaan,
he vastaavat, ”Ei ole mitään tiettyä syytä, en vain pidä
heistä.” Raamattu paljastaa meille, mikä henki tällaisissa
ihmisissä vaikuttaa.
1. kirje Korinttolaisille 2:12 puhuu maailman
hengestä; se on sama henki, josta avausjakeemme
puhuu: “ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan
mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden
lapsissa.” Mutta kiitos Jumalalle, Raamattu sanoo,
että me emme ole vastaanottaneet tätä henkeä!
Meissä on Jumalan Henki ja Hän opettaa ja hoivaa
meitä Isän mielen mukaisesti. “Mutta me emme ole
saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on
Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille
lahjoittanut” (1. Korinttolaiskirje 2:12).

TUNNUSTUS
Minä en ole vastaanottanut maailman henkeä, vaan
Jumalan Hengen voidakseni vaeltaa totuudessa ja
kuuliaisuudessa. Elämäni on Hengen hallitsemaa ja
Hengen ohjaamaa; olen aina Hengen vaikutuksen ja
määräysvallan alla. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:12-14; Galatalaiskirje 5:25; Jaakob 1:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 9:32-43 & Esra 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:41-52 & 5. Mooses 19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KÄYTÄ SANAA TEHDÄKSESI
ELÄMÄSTÄSI KIRKKAUDENTÄYTEISTÄ
Mutta minä sanon: niin kauan kuin
perillinen on alaikäinen, ei hän
missään kohden eroa orjasta, vaikka
hän onkin kaiken herra
(Galatalaiskirje 4:1).

“J

umala auttaa minua läpi olosuhteideni;
Hän tekee minulle tien sinne, missä ei tietä
ole…” Saatat välillä kuulla kristittyjen sanovan tällaisia
epäraamatullisia lausahduksia. Ja sitten nämä samat
ihmiset ihmettelevät, miksi heidän elämäntilanteensa
eivät muutu. Sinun täytyy ymmärtää se, kuka sinä
todella olet kristittynä; olet yhtä Jumalan kanssa!
Sellainen kuin Hän on, sellainen sinä olet (1. Johannes
4:17); ja kuka Hän on? Hän on TIE!
Jos Hän on tie, minkä uuden tien haluaisit Hänen
sinulle tekevän? Ymmärrä tämä: mikään kohtaamasi
asia ei ole tarkoitettu vahingoksesi. Voit kulkea minkä
tahansa esteen tai epäsuotuisan olosuhteen läpi
voitossa ja suurenmoisessa kirkkaudessa. Tämä on
perintösi Jumalan lapsena.
Lakkaa ajattelemasta, puhumasta ja elämästä niin
kuin olisit Vanhan Testamentin ajassa. Sinä et tarvitse
mitään ”läpimurtoa”, koska sinä sait läpimurtosi
Jeesuksen kanssa silloin, kun Hän nousi voitokkaasti
ylös haudastaan kaksi tuhatta vuotta sitten. Sinut
vapautettiin (mennyt aikamuoto) pimeyden vallasta ja
siirrettiin Jumalan rakkaan Pojan Kunigaskuntaan. Sinä
olet hallintavallan, voiman ja kunnian paikassa.
2. Pietarin kirje 1:3 sanoo, “Koska hänen
jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken,
mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen
54

finnish

tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät
kirkkaudellaan ja täydellisyydellään.” Kaikessa on
siis kyse Hänen tuntemisesta. Se, millaiseksi elämäsi
muotoutuu, on nyt täysin kiinni sinusta itsestäsi.
Jos odotat Jumalan tekevän elämällesi jotakin tai
antavan sinulle jotain, saatat odottaa turhaan. Hän on
jo tehnyt kaiken ja antanut sinulle aivan kaiken, mitä
tarvitset elääksesi erinomaista, kirkkaudentäyteistä
ja voitokasta elämää. Kaikki Hänen tekonsa ovat
olleet valmiina jo maailman perustamisesta asti
(Heprealaiskirje 4:3).
Jumala ei sanonut Joosuan kirjassa 1:8, “Minä
tulen saamaan sinut menestymään teilläsi”; vaan Hän
sanoi, “SINÄ teet oman tiesi menestyksekkääksi.”
Jumalan vastuulla on antaa sinulle vaurauden,
menestyksen ja hyvän elämän ohjeet ja Hän on jo
tehnyt sen Sanansa kautta. Nyt on sinun vuorosi käyttää
Sanaa tehdäksesi elämästäsi kirkkaudentäyteistä.
Käytä Sanaa kukistaaksesi olosuhteet ja voittaaksesi
vastoinkäymiset. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minulla jatkuva ja luontainen kaipuu Jumalan Sanan
puoleen. Kun vastaanotan Sanaa tietoisesti omaa
terveyttäni, talouttani, liiketoimintaani ja jokaista
elämäni osa-aluetta koskien, saan kokea elämässäni
päivittäin yliluonnollista eteenpäin menemistä. Sanan
avulla teen oman tieni menestyksekkääksi, tehokkaaksi
ja tuloksia tuottavaksi tässä vanhurskauden elämässä.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Hoosea 4:6; Efesolaiskirje 4:11-14; Apostolien teot 20:32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 10:1-23 & Esra 4-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 3:1-11 & 5. Mooses 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
55

keskiviikko

23

OLE PALAVANA SIELUJEN
VOITTAMISESSA JA ESIRUKOUKSESSA
Joissa te ennen vaelsitte tämän maailman
menon mukaan, ilmavallan hallitsijan,
sen hengen hallitsijan mukaan, joka
nyt tekee työtään tottelemattomuuden
lapsissa (Efesolaiskirje 2:2).
ksi surullisimmista asioista, joista saatat lukea,
Y
on niiden ihmisten tila, jotka eivät tunne
Jeesusta Kristusta. Yllä oleva Raamatunjae puhuu juuri

sellaisista ihmisistä: heistä, jotka eivät ole kristittyjä. Siinä
sanotaan, että he vaeltavat ”tämän maailman menon
mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan
mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden
lapsissa.”
Tämä auttaa sinua ymmärtämään, miksi he
ajattelevat siten, kuten he ajattelevat: heihin vaikuttaa
jokin toinen voima. Raamattu sanoo, että ilmavallan
hallitsija tekee työtään heissä - tottelemattomuuden
lapsissa - heissä, jotka ovat hylänneet totuuden. Tässä
kohtaa me astumme mukaan kuvioihin; meidän on
murrettava Saatanan voima näiden ihmisten elämien
yltä ja vietävä Jumalan Sanan valo heidän luokseen.
Raamattu sanoo, että väkevä on sidottava ennen
kuin hänen taloonsa voi tunkeutua (Matteus 12:29).
Jotta voimme niittää suuren sielujen sadon maailman
kansakunnista näinä lopun aikoina, meidän on
murrettava Saatanan ja demoneiden vaikutusvalta
niiden ihmisten elämistä ja mielistä, jotka eivät vielä
tunne Herraa, jotta Hänen kirkkaudentäyteisen
Evankeliuminsa valo pääsisi loistamaan heidän
sydämiinsä.
Kuka tahansa, joka ei ole uudestisyntynyt, olipa
hän isäsi, äitisi, setäsi, tätisi, veljesi, siskosi, serkkusi,
veljenpoikasi, veljentyttäresi, anoppisi, ystäväsi,
kollegasi, naapurisi ja niin edelleen; he kaikki
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ovat pahojen pimeyden hallitsijoiden kontrollin ja
hallintavallan alaisuudessa aina siihen saakka, kunnes
he vastaanottavat Jeesuksen Kristuksen Evankeliumin.
”Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa,
niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat”
(2. Korinttolaiskirje 4:3). Efesolaiskirje 4:18 sanoo, että
heidän ymmärryksensä on pimentynyt. Siksi sinun
on tehtävä asialle jotain: he ovat sinun vastuullasi.
Ole entistä palavampi sielujen voittamisessa ja
esirukouksessa: sato on kypsää. Raamattu kertoo, että
aina helluntaipäivästä lähtien Pyhä Henki vuodatettiin
kaikkien ihmisten päälle, aivan kuten Joelin kirjasta
2:28 löytyvässä profetiassa sanotaan.
Tämä tarkoittaa, että ihmisillä on nyt kyky
tunnistaa ja vastaanottaa totuus. Kun rukoilet, julista,
että Saatanan ja hänen demoniensa voima ja vaikutus
murtuu Jeesuksen Nimessä. Julista myös, että kun
miehet ja naiset kuulevat Evankeliumin, he käsittävät,
ymmärtävät ja vastaanottavat sen pelastuakseen
Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja! Meidän täytyy
tehdä tätä todella tosissamme.

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos, että olet vuodattanut Pyhän
Henkesi koko ihmiskunnan ylle. Olet tehnyt sen
mahdolliseksi, että kenen tahansa sydän voi nyt
vastaanottaa Kristuksen kirkkaudentäyteisen
Evankeliumin. Rukoilen, että Evankeliumin valo
loistaa kaikkien heidän sydämiin, jotka tavoitetaan
tänään Evankeliumin sanomalla ja että he pelastuvat,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. Korinttolaiskirje 4:3-4; 1. Timoteus 2:1-4; 2.
Korinttolaiskirje 5:19-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 10:24-48 & Esra 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 3:12-22 & 5. Mooses 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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24
HYÖDYNNÄ HÄNEN VOIMAANSA
SINUSSA
torstai

Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen
suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen
hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen
mukaan (Efesolaiskirje 1:19).

Y

llä olevassa Raamatunjakeessa Henki rukoili
apostoli Paavalin kautta Efesoksen kristittyjen
puolesta, että he tulisivat tietämään sen, kuinka
ylenpalttisen suuri Jumalan voima heidän sisimmässään
vaikuttaa. Kaikki tietävät toki, että Jumala on voimakas;
jos kerran on olemassa Jumala, joka on taivaassa,
Hänen täytyy olla voimakas. Mutta kohdistuuko tämä
voima sinuun? Onko tämä voima sinun käytettävissäsi?
Tästä Paavali puhuu. Hän tahtoo, että sinä tiedät
sen, että Jumalan voima on saatavilla olevana sinun
käytettäväksesi, se on valmiina hyödynnettäväksi
elämäsi tätä hetkeä varten. Hän haluaa sinun tietävän
ja olevan tietoinen siitä, että Jumalan voima tekee
työtä puolestasi.
Tässä on nyt kyse siitä samasta voimasta, jota
Hän demonstroi herättäessään Jeesuksen kuolleista.
Avausjakeessamme olevan Raamatunpaikan toinen osa
puhuu auktoriteetista, joka meillä on Hänessä. Jakeet
22 ja 23 sanovat, “Ja kaikki hän on asettanut hänen
(Jeesuksen) jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken
pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa,
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hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.” Tässä
puhutaan meistä! Hän kertoo sinulle auktoriteettisi
voimasta, joka sinulla on Kristuksessa Jeesuksessa.
Kun alat ymmärtää sen, että sinulla on Hänen
hallintavaltansa, Hänen kaikenkattava ja rajaton
auktoriteettinsa, et tule koskaan pelkäämään Saatanaa,
ihmisiä tai yhtään mitään. Vaan sinä ajattelet ja puhut
kuten Daavid, joka sanoi, “Vaikka minä vaeltaisin
pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa…”
(Psalmi 23:4). “HERRA on valoni ja pelastukseni; ketä
minä pelkäisin? HERRA on minun elämäni voima:
ketä minä vapisisin?...Vaikka sotajoukko asettuisi
minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi…” (Psalmi
27:1,3) Halleluja!

TUNNUSTUS
Istun Kristuksen kanssa voiman paikalla,
auktoriteettiasemassa. Minulla on hänen
hallintavaltansa - kaikenkattava, rajaton auktoriteetti.
Pelolla ei ole minussa mitään sijaa, sillä Herra
Jeesus on antanut minulle täyden auktoriteetin yli
Saatanan ja hänen joukkojensa. Minut on suunniteltu
hallitsemaan täällä maan päällä Jumalan kunniaksi.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 10:19; Efesolaiskirje 2:5-6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 11:1-18 & Esra 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 3:23-38 & 5. Mooses 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE JUMALAN TAHDON KESKIÖSSÄ
Sillä me olemme Jumalan [omaa]
käsityötä (Hänen tekoaan),
uudelleenluodut Kristuksessa
Jeesuksessa, [uudeksi syntyneet]
jotta voisimme tehdä niitä hyviä töitä,
jotka Jumala on ennaltamäärännyt
(suunnitellut etukäteen) meille
[kulkeaksemme niitä polkuja,
jotka Hän on valmistanut jo ennen
aikaamme], että me niissä vaeltaisimme
[eläen sitä hyvää elämää, jonka
Hän on ennaltajärjestänyt ja tehnyt
valmiiksi meidän elettäväksemme]
(Efesolaiskirje 2:10 AMPC).

O

len aina halunnut elämässäni olla Jumalan
tahdon keskiössä. En tahdo, että mikään
koskaan työntäisi minua siitä pois. Tiedän, että Hänen
tahdossaan on täydellinen turvapaikka; missään muualla
en olisi tyytyväinen. Kun sain tietää, että Hänellä oli jo
suunnitelma elämääni varten, päätin seurata sitä, enkä
enää tehdä mitään omia suunnitelmia.
Emme ole vain jonkinlainen jälkikäteen ajateltu
ajatus Jumalan suunnitelmassa. Ei, elämämme on
tarkkaan järjestetty. Se työ, jonka Jumala on määrännyt
meidän tehtäväksemme, on ennalta suunniteltu. Kyse ei
siis ole siitä, että onko elämällesi olemassa suunnitelma,
vaan siitä, että suostutko elämään elämääsi Hänen
suunnitelmansa mukaan. Avausjakeemme sanoo,
että meidän tulee kulkea, “...niitä polkuja, jotka Hän
on valmistanut jo ennen aikaamme], että me niissä
vaeltaisimme [eläen sitä hyvää elämää, jonka Hän
on ennaltajärjestänyt ja tehnyt valmiiksi meidän
elettäväksemme].”
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Elämänpolkusi on ennaltasuunniteltu. Hänen
suunnitelmansa ei ollut vain se, että sinä eläisit,
vaan että sinä eläisit hyvää elämää! Jos et elä hyvää
elämää, se tarkoittaa, että et ole Jumalan sinulle
ennalta valmistamalla polulla. Ja käytän Jumalan Sanaa
korjatakseni sinua, jopa juuri nyt.
Raamattu sanoo 2. kirjeessä Timoteus 1:9 (KJV),
että Jumala ”on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä
kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan
oman tarkoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille
on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen maailman
alkua.” Tarkoitus ja armo annettiin meille Kristuksessa
Jeesuksessa ennen maailman syntyä. Suunnitelma oli
jo silloin valmis ja nyt se on selvänä edessämme (2.
Timoteus 1:10). Tarttuisitko siihen?
Nyt on sinun aikasi ottaa elämällesi uusi suunta. Hän
tahtoo, että sinulla olisi täydellinen, syvällinen ja selkeä
tieto Hänen tahdostaan ja Hänen tarkoituksestaan
elämällesi. Ja Hän tahtoo sinun myös täyttävän sen.
Mikään muu ei voi olla tärkeämpää.

TUNNUSTUS
Hengen ja Sanan kautta tunnen Jumalan täydellisen
tahdon ja vaellan siinä kaiken aikaa. Isän sydän,
ajatukset, suunnitelmat, tahto ja tarkoitus, sekä
Kuningaskunnan salaisuudet avautuvat jatkuvasti
hengelleni. Hänen syvät totuutensa paljastuvat
hengelleni. Ylistys Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:9; 2. Timoteus 1:8-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 11:19-30 & Nehemia 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:1-13 & 5. Mooses 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLEMME TOTUUDESTA
Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on
totuus (Johanneksen evankeliumi 17:17).

J

umalan lapsina olemme syntyneet Hänen
totuudestaan ja olemme siten totuuden lapsia.
Elämme totuudessa ja totuuden mukaan. Totuudesta
meidät tunnetaan ja me vastaanotamme totuutta.
Mutta maailman lasten ravintoa ovat valheet ja siksi
he elävät valheessa.
Tämä tuo mieleen Jeesuksen sanat niille juutalaisille,
jotka eivät kyenneet kuulemaan ja vastaanottamaan
Hänen Sanaansa. Hän sanoi, “Minkätähden te ette
ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te
ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä
perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa.
Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa
hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän
puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän
on valhettelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko,
sentähden että minä sanon totuuden” (Johannes
8:43-45).
He eivät kyenneet kuulemaan ja vastaanottamaan
Hänen totuuttaan, koska he eivät kuuluneet Hänelle:
he eivät olleet totuuden lapsia. Jokainen, joka on
totuudesta, kuulee Hänen äänensä. Kuinka joku voi olla
totuudesta? Uskomalla totuuteen ja vastaanottamalla
totuuden.
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Miten voit tuntea totuuden? Totuus erottautuu
joukosta. Raamattu sanoo, “Ja viisaus on kaikkien
lastensa puolelta oikeaksi näytetty” (Luukas 7:35).
Tunnistat totuuden, kun se saapuu henkeesi. Jumalan
totuus tuottaa sinussa uskoa. Se saa aikaan Jumalan
rakkautta sydämessäsi. Hänen totuutensa täyttää sinut
toivolla ja tuo vapauden henkeesi. Se antaa sinulle
myös suuntaa, koska Jumalan Sana on valo. Psalmi
119:105 kertoo meille, “Sinun sanasi on jalkaini
lamppu ja valo minun tielläni.” Halleluja!

RUKOUS
Siunattu Herra, olen niin kiitollinen, että olen syntynyt
Sanastasi, totuudestasi. Siksi vaellan totuudessa;
totuus johtaa ja opastaa minua. Totuutesi siunaa,
tukee, rohkaisee ja saa aikaan kasvua elämässäni.
Totuutesi tuottaa minussa uskoa, toivoa ja rakkautta,
minkä tähden olen elämässäni kunniakkaan voitokas,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 8:31-32; Johannes 8:44-47

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 12 & Nehemia 4-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:14-32 & 5. Mooses 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UUDELLEENJAA MAAN HÄVITETYT
PERINTÖOSAT
sunnuntai

…minä olen valmistanut sinut ja pannut
sinut kansoille liitoksi, kohottamaan
ennalleen maan, jakamaan hävitetyt
perintöosat (Jesajan kirja 49:8).

R

aamatun KJV-käännöksen lauserakenne,
erityisesti sen jälkimmäinen puolisko, on
hivenen monimutkainen, mutta NIV-käännöksessä
sitä on yksinkertaistettu. Siinä sanotaan, “...ennalleen
asettamaan maan ja uudelleenjakamaan sen hävitetyt
perintöosat.” Huomaa tämä alleviivattu ilmaisu; se on
todella voimallinen. Se tarkoittaa, että Jumalan kansana
meidät on suunniteltu ottamaan uudelleen haltuun
maan hävitetyt perintöosat.
Toisin sanoen paikoissa, joissa Saatana on saanut
aikaan suurta tuhoa, voimme tehdä tyhjiksi hänen
toimintansa, manipulointinsa ja juonensa, ja tuoda
tilalle Jumalan tahdon. Raamattu puhuu maailman
pimeistä paikoista, jotka ovat täynnä väkivallan pesiä
(Psalmi 74:20). Mutta riivaajien ulosheittäminen noilta
alueilta ei pelkästään itsessään riitä; meidän täytyy
uudelleenjakaa nämä alueet enkeleille ja vaatia, että
ainoastaan Jumalan vanhurskaus vallitsee niissä.
Siispä jos olet huomannut saatanallista toimintaa
omassa kaupungissasi, kylässäsi, asuinkunnassasi,
lähialueellasi tai kotimaassasi, tee kuten Jeesus opetti
Markuksen evankeliumissa 16:17: Aja pahoja henkiä
ulos samalla, kun rukoilet palavasti Hengessä ja kiellä
niitä enää palaamasta. Uudelleenjaa sitten nämä alueet,
jotka aiemmin olivat vailla Jumalan Henkeä, enkeleille.
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Miksi tämä on tärkeää? Syynä on se, mitä Jeesus
sanoi; Hän sanoi, että ulosheitetty riivaaja kuljeksii
autioissa paikoissa etsien lepoa ja paikkaa, minne
mennä. Jos se ei löydä uutta paikkaa, se palaa takaisin
siihen samaan paikkaan, josta se heitettiin ulos, ja jos
se löytää tämän paikan tyhjänä, siivottuna ja hyvässä
järjestyksessä, se tuo mukanaan seitsemän itseään
pahempaa henkeä (Lue Matteus 12:43-45).
Sinun on siis opittava uudelleen jakamaan hylätyt
perintöosat. Sinulla on auktoriteetti ja enkelit ovat
sinun palveluksessasi. Joten kun häädät pahat henget
perheestä, kaupungista tai kansasta, sinun tulee sanoa:
“Jeesuksen Nimessä, uudelleenjaan tämän perheen,
kaupungin tai kansan Jumalan enkeleille!” Pyhä Henki
tietää täsmälleen ne enkelit, joiden kuuluu ottaa
tuo paikka haltuun ja varmistaa, että asiat menevät
eteenpäin Jumalan Kuningaskunnan periaatteiden
mukaisesti niin, että Jumalan Sana hallitsee ja voittaa
aina. Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Minulla on auktoriteetti ja voima Jeesuksen Nimessä
hallita yli Saatanan ja kaikkien olosuhteiden. Julistan,
että Jumalan vanhurskaus ja Jumalan Valtakunnan
hallintavalta vallitsevat perheessäni, kaupungissani
ja kotimaassani. Kirkastakoot ne kaikki Jeesusta.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 49:8; Matteus 12:43-45

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 13:1-12 & Nehemia 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:33-44 & 5. Mooses 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SE ON SINUN SUUSSASI
Kiittäen Isää… Häntä, joka on pelastanut
meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt
meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan
(Kolossalaiskirje 1:12-13).
. Mooseksen kirjassa luvussa 17 Raamattu
2
kertoo meille siitä, kuinka amalekilaisista tuli
israelilaisten historian alkuaikoina yksi heidän vihollisista.

Joten Mooses sanoi Joosualle: “Valitse meille miehiä,
mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä
asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessäni” (2.
Mooseksen kirja 17:9). 2. Mooseksen kirja 17:10 sanoo:
“Ja Joosua teki, niinkuin Mooses oli hänelle sanonut,
ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron
ja Huur nousivat vuoren huipulle.”
Kun taistelu oli käynnissä Aaron ja Huur huomasivat,
kuinka Mooseksen nostaessa käsiään israelilaiset ottivat
ylivoiman ja kun hän laski kätensä amalekilaiset pääsivät
ylivoimaiseen asemaan. Raamatussa sanotaan: “...ottivat
he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille,
ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin
puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina
auringon laskuun asti” (2. Mooses 17:12).
Tämän seurauksena Joosua, johtaen Israelin
armeijaa, voitti Amalekin, “Ja Joosua voitti amalekilaiset
ja heidän sotaväkensä miekan terällä” (2. Mooses
17:13). Mutta tämä sota kuitenkin voitettiin vuorelta
käsin, Mooseksen kohotettujen käsien kautta. He
siis hallitsivat maanpäällisiä asioita hengellisestä
ulottuvuudesta käsin.
Aikaisemmassa tilanteessa Jumala oli sanonut
Moosekselle, kun egyptiläiset jahtasivat israelilaisia
punaiselle merelle, “Ojenna kätesi meren yli, että vedet
palautuisivat” (2. Mooses 14:26). Mutta Joosuan päivinä
tämä ilmestys eteni ja sitten kyse oli siitä, mihin he
jaloillaan astuisivat: “Jokaisen paikan, johon te jalkanne
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astutte, minä annan teille, niinkuin olen Moosekselle
puhunut” (Joosua 1:3).
Ei siis ihmekään, kun heidän oli aika ylittää Jordanin
joki, Joosuan ei tarvinnut kohottaa käsiänsä Jordanin
ylle. Raamattu sanoo, että niin pian kuin “...liitonarkkia
kantavien pappien jalat painuivat rantaveteen, (niin
vaikka Jordan koko elonleikkuuajan on tulvillaan yli
kaikkien äyräidensä), ylhäältä päin virtaava vesi… hävisi
kokonaan. Niin kansa kulki virran yli Jerikon kohdalta.
Ja Herran liitonarkkia kantavat papit seisoivat alallaan
kuivalla pohjalla keskellä Jordania, kaiken Israelin
kulkiessa kuivaa myöten, kunnes koko kansa oli ehtinyt
kulkea Jordanin yli” (Joosua 3:15-16). Siunattu olkoon
Jumala! Tänä päivänä kyse on vieläkin paremmasta!
Meidän täytyy vain puhua sieltä käsin, missä olemme
ja Jumalan voima aktivoituu ja saa aikaan yliluonnollisia
tuloksia missä tahansa päin maailmaa. Tämä voima on
sinun suussasi. Sana on sinun suussasi. Auktoriteetti on
sinun suussasi Herran Jeesuksen Kristuksen siunatun
Nimen tähden! Meidän ei tarvitse kiivetä vuorelle niin
kuin Mooses, sillä me olemme jo Jumalan vuorella!
Olemme syntyneet sinne, sillä Raamattu sanoo, että
olemme käyneet Siionin vuoren tykö (Heprealaiskirje
12:22). Ylistetty olkoon Jumala ikuisesti!

TUNNUSTUS
Ohjaan elämääni Jumalan suunnitelmien mukaiseen
suuntaan oman suuni avulla; menestykseen, terveyteen
ja yltäkylläisyyteen. Kieltäydyn epäonnistumisista,
köyhyydestä, sairauksista ja kaikesta, mikä on
lähtöisin pimeydestä. Jumalan Sana on valo ja kun
minä puhun Sanaa, pimeys häviää aivan kokonaan.
Minun voittoni ja voitokas elämäni Kristuksessa on
takuuvarmaa. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Joosua 1:8; Saarnaaja 8:4; Markus 11:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 13:13-52 & Nehemia 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:1-11 & 5. Mooses 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN ELÄVÖITTÄVÄ VOIMANSA ON
SINUSSA
Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti
antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta,
voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
(Efesolaiskirje 3:16).
illoin, kun Pyhä Henki tuli asumaan sydämeesi,
S
sinä lakkasit olemasta tavallinen ihminen. Monet
ovat kyllä vastaanottaneet Pyhän Hengen ja puhuvat

kielillä, mutta he eivät ole kuitenkaan oppineet tätä
totuutta: heille ei ole opetettu siitä voimasta ja kyvystä,
mitä Pyhä Henki voi tehdä heidän sisimmässään.
Pyhä Henki, joka asuu sinussa, tekee sinusta
supermiehen! Tähän apostoli Paavali viittasi
avausjakeessamme. Hän rukoili, että Jumalan ihmiset
“sisällisen ihmisensä puolesta, voimassa vahvistuisivat
hänen Henkensä kautta”. Tämä sana “vahvistua”
tarkoittaa voimassa elävöitetyksi tekemistä.
Raamattu kertoo meille, että kun Israelin kansaa
tuotiin ulos Egyptistä ja johdatettiin Luvattuun
Maahan “heidän sukukunnissaan ei ollut yhtäkään
voimatonta” (Psalmi 105:37 KJV). Ketään heistä
ei tarvinnut kantaa siksi, että he olisivat olleet liian
heikkoja. Heidät oltiin elävöitetty taivaallisesti. Asiat
ovat näin myös sinun kohdallasi tänä päivänä ja itse
asiassa vielä paremminkin.
Nyt, kun olet vastaanottanut Pyhän Hengen,
sinun tähän asti elänyt kuolevainen ruumiisi on
herätetty — tehty eläväksi. Sinä voit elää elämää ilman
minkäänlaista heikkoutta kehossasi. Roomalaiskirje
8:10 kertoo meille, että koska Kristus elää sinussa
nyt, vaikka sinun kehosi olisi sairauksien tai tautien
runtelema, Henki antaa elämän vanhurskauden tähden.
Tämä on jumalallista elävöittämistä.
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Jeesus Kristus sinussa — Pyhä Henki sinussa —
toimii vakuutena sinun parantumisesta, jumalallisesta
terveydestä ja kirkkaudentäyteisestä elämästäsi
Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos tätä ei ole opetettu
sinulle, se ei pääse tulemaan todeksi elämässäsi. Tämä
on se syy, miksi voit tavata niin monia kristittyjä, jotka
uskovat siihen, että on normaalia olla sairaana: ei!
Kristittyjen ei kuulu olla sairaana, ei silloin, kun heissä
on Pyhä Henki.
Raamattu sanoo, että sinun ruumiisi on Pyhän
Hengen temppeli (1. Korinttolaiskirje 6:19). Pyhä Henki
liikkuu ja kuljeskelee sinun kehossasi (2. Korinttolaiskirje
6:16). Miten yksikään sairaus voisi kestää kehossasi,
kun Pyhä Henki liikkuu ja kuljeskelee sinussa? Sinun
täytyy tulla tietoisemmaksi sinun sisimmässäsi olevasta
Pyhästä Hengestä, Hänen voimasta ja kirkkaudesta.
Tule tietoisemmaksi siitä, mitä sisimmässäsi on.

TUNNUSTUS
Olen jatkuvasti elävöitetty Pyhän Hengen toimesta,
joka elää minussa. Hän antaa minulle yliluonnollista
voimaa ja ihmeitä aikaansaavaa kykyä kaiken
tekemiseen. Minussa ei ole tilaa heikkouksille, koska
Pyhä Henki, kaiken kirkkauden, hallintavallan ja
voiman ruumiillistuma, elää minussa kaikessa Hänen
täyteydessään. Hän pitää henkeni, sieluni ja kehoni
jatkuvasti elävöitettynä ja elossa. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:18-19; Roomalaiskirje 8:10-11;
Efesolaiskirje 3:20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 14 & Nehemia 11-13
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:12-26 & 5. Mooses 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LUOTA JA ELÄ SANASSA
Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä
vain sen kuulijoita, pettäen itsenne…
Mutta joka katsoo täydelliseen
lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy
siinä, eikä ole muistamaton kuulija,
vaan todellinen tekijä, hän on oleva
siunattu tekemisissään
(Jaakobin kirje 1:22-25).

J

umalan Sana on muuttumaton ja erehtymätön.
Sen yhtenäisyys on kyseenalaistamaton. Jumalan
Sana on kykenevä tuottamaan sinussa ja sinulle kaiken
sen, mistä se puhuu. Jumalan Sana on kaikki kaikessa.
Mikä tahansa muutos tai ihme, jota toivot elämässäsi,
on mahdollista toteutua Jumalan Sanan kautta. Jumalan
Sana on Hänen materiaalinsa sinun siunaustasi varten
ja sen takia sinun tulee saada Sanaa henkeesi, luottaen
ja eläen Hänen Sanassaan.
Jumalan vastaus sinulle ja Hänen ratkaisunsa
jokaiseen ongelmaan on Hänen Sanansa. Heille, jotka
olivat vaivautuneita ja ahdingossa, Psalmi 107:20
KJV sanoo: “Hän lähetti sanansa ja paransi heidät
ja pelasti heidät tuhosta.” Kun Jumala tahtoi viedä
Aabrahamin hänen elämässään uudelle tasolle, Hän
antoi hänelle Sanansa. Hän sanoi Aabrahamille: “Niin
älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi
olkoon Aabraham, sillä minä olen tehnyt sinusta
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kansojen paljouden isän” (1. Mooses 17:5 KJV)
Vaikka Aabrahamilla ei ollut tuohon aikaan fyysisiä
jälkeläisiä, Jumalan mielessä Aabraham oli jo kansojen
paljouden isä. Tämä oli Jumalan hänelle antama
kohtalo; tämä kohtalo tuli luoduksi sanojen kautta —
Jumalan Sanan kautta.
Älä oleta, että jos Jumala on antanut sinulle jonkin
sanan sinua koskien, että se kävisi automaattisesti
toteen. Sinulla on oma rooli pelattavaksi. Sinun täytyy
kytkeytyä ja ojentautua Hänen sanomansa mukaiseen
linjaan, jotta pääset kokemaan siinä olevia siunauksia.
Jumalan Sana on täynnä voimaa ja tämä voima on
todellista ja meidän saatavillamme. Pääset kuitenkin
käsiksi tähän voimaan ja käyttämään sitä omaksi
parhaaksesi vain, kun vaellat Sanassa ja olet Sanan
tekijä. Sanan tekijät — ei kuulijat — ovat niitä, jotka ovat
siunattuja. Lue meidän avausjakeemme uudestaan.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän tästä suuresta siunauksesta,
että saan elää Sanassasi. Sinun Sanasi ja Pyhän
Hengen kautta vaellan jumalallisessa viisaudessa,
täytän tarkoitukseni omassa elämässäni ja tuon
sinulle kunniaa tekemällä vanhurskauden tekoja ja
tuomalla esiin vanhurskauden hedelmiä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 7:24-27; Psalmit 107:17-20; Jesaja 55:10-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:1-21 & Ester 1-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:27-39 & 5. Mooses 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

united kingdom:

south africa:		

+44 (0)1708 556 604
+44 (0)8001310604

+27 11 326 0971

nigeria:

usa:

+234 1 8888186

+1(800) 620-8522

canada:
+1 416-667-9191

finnish

KIRJOITTAJASTA

P

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