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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

Sakkeuksen Puu
Eräässä Jerikon suuressa risteyksessä kasvaa
metsäviikunapuu, joka tunnetaan nimellä
Sakkeuksen Puu. Tämän puun kerrotaan olevan
yli 2000 vuotta vanha ja se kasvaa samassa
paikassa, jossa Raamatun metsäviikunapuu
kasvaa, johon rikas johtaja, veronkerääjä Sakkeus,
kiipesi nähdäkseen Jeesuksen, joka oli matkalla
Jerusalemiin Jerikon kautta. Sakkeus oli lyhyt,
joten hän tiesi, ettei tulisi näkemään mitään
väkijoukon keskeltä, joten hän juoksi edeltä ja
kiipesi puuhun. Kun Jeesus saapui Sakkeuksen
kohdalle, Hän katsoi ylös ja puhutteli Sakkeusta
nimeltä ja pyysi häntä tulemaan alas, koska Hänen
oli tarkoitus vierailla Sakkeuksen kotona.
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PYHÄN HENGEN SINETÖIMÄNÄ
...Älkää vahingoittako maata älkääkä
merta, älkää myös puita, ennenkuin me
olemme painaneet sinetin Jumalamme
palvelijain otsaan (Ilmestyskirja 7:3).

S

eurakunnan ylöstempauksen jälkeen koittaa
Suuren Ahdistuksen aika, kuten Raamattu
meille kertoo; ja aivan erityisesti tänä jälkimmäisenä
3,5 vuoden aikana tästä 7 vuoden mittaisesta
rauhansopimuksesta, jonka Israel ja Antikristuksen
liittouma, laittomuuden lapsi, allekirjoittavat.
Kun tämä aika koittaa, Jumala tulee voitelemaan
144 000 juutalaista julistamaan Evankeliumia ja
auttamaan ihmisiä valmistautumaan Kristuksen toiseen
tulemiseen. Kun he sitten tekevät tätä kaikkea, heidät
täytyy sinetöidä, koska tuona aikana tänne maan päälle
tullaan vuodattamaan monenlaisia tuomioita. Kaikki
muut ihmiset tulevat kärsimään niistä, paitsi ne, joilla
on Jumalan sinetti otsassaan (Ilmestyskirja 9:4) siten,
miten meidät Seurakuntana on nyt sinetöity, kun
elämme tätä Seurakunnan aikakautta.
“Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet
totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin,
uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen
sinetti” (Efesolaiskirje 1:13). 2. Korinttolaiskirje 1:2122 sanoo, “Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä
teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut
meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin
sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän
sydämiimme.” Jos olet vastaanottanut Pyhän Hengen,
Jumala on sinetöinyt sinut. Tämän vuoksi sinulla on
6
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Jumalan hyväksyntä, Hänen auktoriteettinsa ja Hänen
suojeluksensa.
Siksi sillä, mitä tässä maailmassa tapahtuu, ei
ole merkitystä; kieltäydy pelkäämästä. On olemassa
määräys, jonka mukaan sinun ei tulisi kärsiä kuten
muut ihmiset; sinut on erotettu ja siirretty erilleen
kadotuksesta, koska sinä uskot Jeesukseen Kristukseen.
Joten älä sekoita pelkoa omaan uskoosi. Tähän
Kuningaskuntaan, johon sinä kuulut ja siihen elämään,
jonka Jumala on sinulle antanut, ei kuulu pelkoa.
Mietiskele vielä lisäksi tätä Sanan paikkaa
Johanneksen evankeliumista 3:16, “Sillä niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi…”

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet lähettänyt
Pyhän Henkesi, joka toimii elämässäni vakuutena ja
ennakkomaksuna lunastuksesta. Hänen kauttaan olen
sinetöitynä iankaikkiseen kirkkauteen. Otan kaiken
hyödyn irti Hänen palvelutyöstään elämässäni, jonka
tarkoituksena on auttaa, ohjata, neuvoa, vahvistaa ja
lohduttaa minua aina siihen saakka, kunnes Jeesus
tulee. Minä hallitsen tässä elämässä voittajana Hänen
kauttaan nyt ja aina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 1:21-22; Johannes 14:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:22-35 & Ester 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:1-11 & 5. Mooses 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOUKSEMME OVAT SUITSUTUSTA
Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne
neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä
vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja
heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli
kultaiset maljat täynnä suitsutuksia,
jotka ovat pyhien rukoukset
(Ilmestyskirja 5:8).
anhassa Testamentissa Herra ohjeisti pappeja
V
polttamaan suitsukkeita aina aamuisin ja
iltaisin Ilmestysmajassa. Heidän tuli myös uhrata uhreja

aamuisin ja iltaisin. Raamattu kertoo meille kuitenkin,
että tämä kaikki oli vasta varjoa siitä, mitä oli tuleva
(Heprealaiskirje 10:1). Jumala tahtoi jotain parempaa
ja jotain, mikä olisi hengellistä.
Monia vuosia myöhemmin apostoli Johannes
näki Hengen kautta taivaisiin ja hänelle näytettiin
tämä ihmeellinen totuus: “kultaiset maljat täynnä
suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset” (Ilmestyskirja
5:8). Siunattu olkoon Jumala! Kun me rukoilemme
täällä maan päällä, rukouksemme nousevat Jumalan
luokse suitsutuksena. Kuningas Daavid sai ilmestyksen
tästä. Herra auttoi häntä ymmärtämään, että meidän
rukouksemme nousevat todellisuudessa Jumalan
eteen suitsutuksena. Daavid sanoi Psalmissa 141:2,
“Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun
kasvojesi edessä, minun kätteni kohottaminen olkoon
ehtoouhri.”
Tässä viitataan nyt sellaiseen rukoukseen, joka on
palvontaa ja esirukousta. Kun me palvomme, silloin
uhraamme kiitosta Herralle, joka on huultemme
hedelmää — ylistyksen ja kiitoksen sanoja (Heprealaiskirje
13:15). Meidän esirukouksemme nousevat Jumalan
luokse pysäyttäen vihollisen suunnitelmia ja muuttaen
asioita hengellisessä ulottuvuudessa. Tämä on niin
taivaallista palvelutyötä!
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Ajattelepa tätä. Kun me rukoilemme, me
lähetämme suitsutusta, joka on suloisen tuoksuista —
Jumalalle otollista ja mieluisaa uhria — joka saa aikaan
positiivisia muutoksia täällä maan päällä! Tämän vuoksi
sinun tulisi aina rukoilla. 1. Tessalonikalaiskirje 5:17
sanoo, “Rukoilkaa lakkaamatta.” 1. kirje Timoteukselle
2:1-4 sanoo, ”Minä kehoitan siis ennen kaikkea
anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten
ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää
rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa
ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista
Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo,
että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden.” Jumalan pyhinä meille on annettu
rukouksen palvelutyö. On meidän vastuullamme
rukoilla syntisten puolesta, että he vastaanottaisivat
pelastuksen. Jokaiselle meistä on annettu ensisijainen
ylistyksen ja palvonnan palvelutyö, joka tarkoittaa
Herran palvelemista. Meidän esirukous ja ylistäminen
nousee Isän eteen suitsutuksena.

RUKOUS
Rakas Isä, minä uhraan Kristuksen kautta sinulle
kiitosuhreja — esirukouksen ja palvonnan rukouksia
— huulteni hedelmää — kiitollisena tunnustaen,
julistaen ja kirkastaen sinun Nimeäsi. Sinä olet Pyhä
ja ainoa Valtias, kuningasten Kuningas ja herrojen
Herra. Sinä ansaitset kaiken ylistyksen ja ihailun, aina
ja iankaikkisesti. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Ilmestyskirja 5:8; Ilmestyskirja 8:4; Heprealaiskirje 13:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:36-16:1-15 & Ester 8-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:12-19 & 5. Mooses 30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN ON HERRA, JOKA KRUUNAA
Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen;
ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja
hänelle annettiin seppele, ja hän lähti
voittajana ja voittamaan
(Ilmestyskirja 6:2).
räs päivä, kun olin rukoilemassa, lauloin yhtä
E
hymniä, jonka sanat menivät näin: “Kaikki
tunnustavat Jeesuksen Nimen voimaa, enkelit maahan

kumartuvat, tuokaa esiin kuninkaallinen kruunu ja
kruunataan Hänet, joka on kaiken Herra.” Sillä hetkellä
Herra pysäytti minut ja sanoi, “Kruunataan Hänet, joka
on kaiken Herra? Et sinä pysty tekemään sellaista.”
Ensimmäistä kertaa todella ajattelin sitä ja tajusin,
että eihän kukaan pysty kruunaamaan Häntä, ei edes
koko maailma yhdessä kykenisi siihen. Millä he oikein
kruunaisivat Hänet? Meillä ei ole tarpeeksi kruunuja,
joilla voisimme kruunata Hänet eikä meillä ole edes
mitään sellaista auktoriteettia, jolla voisimme kruunata
Hänet. Eikä kukaan voi muutenkaan kruunata Häntä,
jolla on kaikki auktoriteetti. Kaikki voima on Hänen.
Tämä selittää meille sen, miksi joillakin Raamatun
opiskelijoilla on vaikeuksia ymmärtää joitain Raamatun
kirjoituksia, kuten esimerkiksi Ilmestyskirja 6:2 (KJV).
Siinä sanotaan, “Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen;
ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin
kruunu, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.”
Jotkut ajattelevat, että tämä hevosen selässä
ratsastava henkilö olisi Jeesus, mutta hän ei ole.
Ensinnäkin siinä sanotaan, että tällä ratsastajalla on
jousi. Jeesus ei koskaan käytä jousta, vaan Raamattu
kertoo, että Hänellä on miekka (Ilmestyskirja 2:12).
Tämä Sanan paikka sanoo myös, “ja hänelle annettiin
kruunu.” Kruunua ei anneta Jeesukselle, koska Hän
on kuningasten Kuningas. Ja tämä kuvaus “hän lähti
voittajana ja voittamaan...” ei kuvasta Jeesusta, vaan
Antikristusta.
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Jeesus taistelee kansakuntia vastaan ainoastaan
Hänen toisessa tulemisessa. Silloin Hän tulee
ratsastamaan valkoisella hevosella ja tuomitsemaan
maailman kansakuntia. Ilmestyskirja 19:11-12 sanoo,
“Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen
hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja
Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.
Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja
hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli
kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän
itse.” Huomaa tästä se, että Hänelle ei anneta kruunua,
vaan hänellä on monia kruunuja ja Hän on Se, joka
antaa kruunuja (Jaakob 1:12; 1. Pietari 5:4).
On tärkeää tietää se, kuka Jeesus todella on ja
palvoa Häntä oikeanlaisia lauluilla. Hän on “...ylistettävä
ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden Kuningas ja
herrojen Herra. Hän yksin on kuolematon, hän
asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään
ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia
ja ikuinen valta. Aamen” (1. Timoteus 6:15-16).

RUKOUS
Rakas Isä, minun sydämeni on tullut valaistuneeksi
palvoakseni sinua Sanasi mukaisesti — hengessä
ja totuudessa. Kun minä julistan Sanaasi
psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin ja luon
melodiaa sydämestäni sinulle, minä aikaansaan
kiitollisuuden ilmapiiriä omaan kotiini, perheeseeni
ja palvelutyöhöni. Kiitos Pyhän Hengen palvelutyöstä
elämässäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Aikakirja 16:8-12; 1. Pietari 5:4; Jaakob 1:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:16-40 & Job 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:20-30 & 5. Mooses 31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALAN KARITSA
Ja minä näin, että valtaistuimen ja
niiden neljän olennon ja vanhinten
keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin
teurastettu… (Ilmestyskirja 5:6).
un me saavumme taivaaseen, me emme
K
tule löytämään Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä
istumasta kolmella eri valtaistuimella. Me tulemme

löytämään vain Yhden, joka istuu kaikessa Jumalan
täyteydessä valtaistuimella ja Hänen Nimensä on
Jeesus (Ilmestyskirja 7:17). Hän on koko jumaluuden
ulkoinen ilmentymä. Kolossalaiskirje 2:9 sanoo, “Sillä
hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.”
Joku saattaa kuitenkin katsoa nyt avausjaettamme ja
kysyä: jos kerran Jeesus istuu valtaistuimella, kuka on
sitten tämä Karitsa, joka seisoi valtaistuimen edessä?
Opiskellessasi Ilmestyskirjaa, sinun täytyy
ymmärtää, että profetaaliset näyt ja ilmestykset
annetaan ja kommunikoidaan usein symbolien kautta.
Tästä oli kyse myös Johanneksen kohdalla, joka kirjoitti
Ilmestyskirjan. Tämä Karitsa symboloi siis jotain.
Johannes ei sanonut, että hän näki miehen,
vaan hän sanoi nähneensä Karitsan, joka edustaa
Jeesusta Kristusta. Tämä symboloi Isän suhdetta
Jeesuksen kanssa; se kuvastaa Jeesuksen asennetta ja
nöyryyttä. Voimme oppia lisää Hänen nöyryydestään
Filippiläiskirjeestä 2:6-9: “Hän, joka oli täydellisesti
yhtä Jumalan kanssa ja jolla oli Jumalan muoto
[omistaen kaiken sen, mikä tekee Jumalasta Jumalan],
ei ajatellut, että yhdenvertaisuus Jumalan kanssa
olisi ollut jotain, mistä pitää kiinni tai jota säilyttää
itsellään…Hän alensi itsensä ja nöyrtyi [toden teolla]
ja oli kuuliainen äärimmäiseen kuolemaan saakka,
jopa ristin kuolemaan saakka! Sentähden [koska
Hän kumartui niin alas] on Jumala Hänet korkealle
korottanut ja antanut Hänelle nimen, joka on kaikkia
12
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muita nimiä korkeampi…” (AMPC).
Muistelepa näitä profeetta Jesajan sanoja,
jotka kuvailevat myös hyvin Hänen nöyryyttään ja
kuuliaisuuttaan: “Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen
eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi
viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä
edessä, niin ei hän suutansa avannut” (Jesaja 53:7).
Jeesus on tämä Karitsa, joka teurastettiin jo ennen
maailman perustamista kaikkien ihmisten syntien
puolesta (Ilmestyskirja 13:8). Johannes Kastaja kutsuu
Häntä Jumalan Karitsaksi Johanneksen evankeliumissa
1:29, ja Pietari kutsuu Häntä tällä samalla nimellä 1.
Pietarin kirjeessä 1:19. Ja nyt Jumala on asettanut
meidät Hänen kanssaan istumaan valtaistuimelle
taivaalliseen ulottuvuuteen. Me istumme Hänen
kanssaan (Efesolaiskirje 2:6), ja Hän demonstroi meidän
kautta Hänen armonsa, kirkkautensa ja voimansa
ylenpalttista rikkautta. Siunattu olkoon Hänen Nimensä
iankaikkisesti!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että Herra Jeesus
on maksanut äärimmäisen hinnan kaikista synneistä,
joissa ihmiset aiemmin rypivät ilman minkäänlaista
ulospääsyä. Jumalan Karitsan, Jeesuksen Kristuksen
uhraamisen kautta minut on vapautettu elämään
voittoisaa elämää Kristuksessa. Istun valtaistuimella
Hänen kanssaan taivaallisissa ulottuvuuksissa
voiman, auktoriteetin ja hallintavallan paikalla.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 1:29; Johannes 1:36

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:1-15 & Job 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:31-38 & 5. Mooses 32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KAIKKEEN VOIMAAN PUETTUNA
Ja syttyi sota taivaassa: Miikael
ja hänen enkelinsä sotivat
lohikäärmettä vastaan; ja
lohikäärme ja hänen enkelinsä
sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä
heillä enää ollut sijaa taivaassa
(Ilmestyskirja 12:7-8).
aamattu kertoo meille, että ylöstempauksen
R
jälkeen taivaassa tulee syttymään sota.
Saatana ja hänen demoninsa alkavat taistelemaan

säilyttääkseen paikkansa taivaallisissa, mutta Mikael
ja hänen enkelinsä tulevat voittamaan hänet ja hänet
heitetään alas maan päälle, joka tarkoittaa sitä, että
hänelle ei jää enää paikkaa taivaallisissa.
Joku saattaa nyt ihmetellä, “Tarkoittaako tämä
siis sitä, että Saatanalla on tällä hetkellä paikka
taivaallisissa?” Raamattu sanoo, että kyllä hänellä on:
“Sillä me emme taistele lihaa ja verta vastaan, vaan
hallituksia vastaan, voimia vastaan, tämän maailman
pimeyden hallitsijoita vastaan, hengellistä pahuutta
vastaan taivaan korkeuksissa” (Efesolaiskirje 6:12 KJV)
Efesolaiskirje 2:2 sanoo myös, “joissa te ennen
vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan
hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka
nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa.”
Kun yhteiskunnassa ilmenee kaaosta, sekasortoa ja
epäjärjestystä, monet eivät ymmärrä sitä, että usein
paholainen vaikuttaa näiden asioiden taustalla.
Saatana kontrolloi ilmavalloista käsin perheitä,
kaupunkeja, valtakuntia ja kansakuntia vaikuttaen
siihen, mitä niille tulee tapahtumaan. Ainoa voima,
joka pidättelee häntä; hänen pyrkimyksiä, toimintaa
ja pahoja suunnitelmia, on Jumalan pyhien rukoukset.
Kun me rukoilemme, Jumalan armo tulee vapautetuksi
ja enkeleitä lähetetään meidän pyyntöjemme ja
14

finnish

Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan.
Tämän vuoksi sinulla ei ole varaa istua vain tyhjän
panttina ja olla välinpitämättömänä, kun paholainen
riehuu perheessäsi, liiketoimissasi, kaupungissasi tai
asuinmaassasi. Sinun täytyy oppia rukoilemaan, ja
vieläpä oikealla tavalla. Sinun täytyy oppia käyttämään
Jeesuksen Nimeä ja seistä demonisia voimia vastaan,
jotka viettelevät ihmisiä tuhoon ja aiheuttavat ongelmia
maailman kansakunnissa ja myös sinun ympärilläsi.
Meidät on puettu kaikkeen voimaan ja
auktoriteettiin taivaassa ja maan päällä, jotta voimme
kukistaa, hallita ja tukahduttaa saatanallisia voimia
ja niiden toimintaa sekä ottaa oman maailmamme
haltuun. Meillä on voima, jolla voimme pidätellä
paholaista ja pitää hänet jalkojemme alla. Me emme ole
ollenkaan avuttomia. Sinulla on auktoriteetti Jeesuksen
Nimessä sen päättämiseen, mitä sinun elämässäsi,
sinulle rakkaiden ihmisten elämissä, kansakunnassasi
ja kaikkialla ympäri maailmaa, tapahtuu.

RUKOUS
Koska minut on puettu kaikkeen voimaan ja
auktoriteettiin taivaassa ja maan päällä, voidakseni
kukistaa, hallita ja tukahduttaa saatanallisia voimia
ja niiden toimintaa sekä ottaa oma maailmani
haltuun, minä puhun nyt Jeesuksen auktoriteetissa ja
julistan, että Jumalan tahto, suunnitelmat ja tarkoitus
Seurakuntaa ja kaikkia maailman kansakuntia
koskien tapahtuu. Jumalan vanhurskaus hallitsee
ihmisten sydämissä ja maailman kansakunnissa,
koska kaikki sielut ja jokainen kansakunta kuuluu
Jeesukselle Kristukselle! Jumalan Kuningaskunta
tulee perustetuksi tänne maan päälle ja ihmisten
sydämiin, niin kuin se on taivaassa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:9-11; Matteus 28:18-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:16-34 & Job 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:39-49 & 5. Mooses 33
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
15

tiistai

6

OLE TYYTYVÄINEN TÄHÄN PÄIVÄÄN
[Ja se toimii todellakin suurena
voittona, sillä] jumaluus yhdistettynä
tyytyväisyyteen (siihen tyytyväisyyteen,
joka tulee sisäisestä riittoisuudesta) on
suuri ja yltäkylläinen voitto
(1. Timoteus 6:6 AMPC).

O

n niin inspiroivaa tietää, että Jumalan lapsena
sinä voit voittaa ja että sinulla voi olla
kirkkauden täyteinen elämä joka päivä; sellainen elämä,
josta sinä voit olla iloinen, joka päivä. Avainasiana
siihen, miten voit nauttia elämästäsi, toimii se, että
opit nauttimaan kasvu prosessista; opit tunnistamaan
ja olemaan tyytyväinen tämänhetkisistä saavutuksistasi
samalla, kun tavoittelet suurempia asioita.
Jotkut ihmiset eivät ole koskaan tyytyväisiä
omaan elämäänsä. He kantavat jatkuvasti mukanaan
surullisuuden ja tyytymättömyyden ilmapiiriä. Tällainen
asenne pahentaa vain heidän tilannettaan ja siksi he
eivät koskaan tiedä, mitä oikeasti onnellisena oleminen
tarkoittaa. Todellinen onnellisuus tulee siitä, että täytät
Jumalan sinulle antaman tarkoituksen — olet Jumalan
sinulle tarkoittamassa paikassa, Jumalan aikataulussa,
Jumalan tarkoitusta varten ja Hänen tavoillaan. Mikään
muu ei voi antaa suurempaa tyytyväisyyttä.
Unohda eilisen virheet. Älä murehdi huomisesta.
Nauti tästä päivästä. Asiat, joita kadut eilispäivästä ja
16
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huomisen päivän murehtimiset ovat sinun tämän päivän
onnellisuuden vihollisia. Jos et ole tyytyväinen tähän
päivään, huomispäivän unelmasi eivät todennäköisesti
tule koskaan toteutumaan.
Se, että olet tyytyväisenä tähän päivään, ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että hyllyttäisit unelmasi
paremmasta huomisesta; vaan se vain korostaa sitä,
miten toiveikas, valmistautunut, odottavainen ja
innokas olet yhä vaan antoisammasta tulevaisuudestasi.
Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos siitä, että olet minun iloni ja
täyttymykseni. Minä iloitsen siitä, kuka olen ja
kaikesta siitä, mitä sinä olet saanut aikaan minussa ja
minun kauttani Kristuksessa Jeesuksessa. Minä elän
jokaisen päivän voitokkaasti. Olen kiitollinen siitä,
että sinä olet tehnyt kaiken täydelliseksi, mikä koskee
minua. Ja siksi minä pysyn aina iloisena hengessä,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 6:25-26; Filippiläiskirje 4:12-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:1-23 & Job 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:1-10 & 5. Mooses 34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYSY TIETOISESTI SANASSA
Hänet, jonka mieli pysyy sinussa, sinä
pidät täydellisessä rauhassasi, koska hän
luottaa sinuun (Jesaja 26:3 KJV).
otta voit nähdä elämäsi kulkevan armosta
J
armoon, jotta voit ottaa jättimäisiä uskon askelia
ja kokea Jumalan eteenpäin vievää voimaa elämässäsi,

sinun täytyy tehdä tiettyjä päätöksiä. Ensinnäkin, sinun
täytyy ympäröidä itsesi oikeanlaisella informaatiolla,
jota voit saada ainoastaan Jumalan Sanasta.
Jos et anna itseäsi Jumalan Sanalle siten kuin sinun
tulisi, on olemassa toisenlaista informaatiota, joka tulee
täyttämään sinut, tosin se on negatiivista informaatiota,
joka estää sinua elämästä voitossa. Tee tietoinen
päätös, että sinä aiot opiskella ja mietiskellä Sanaa.
Anna Jumalan Sanan asua sinussa runsaana. Harjoita
itseäsi päivästä toiseen kuuntelemaan Jumalan Sanaa.
Saatat sanoa, “Maailma on täynnä kiireitä,
miten minä kerkeän ottaa aikaa jatkuvalle Sanan
kuuntelemiselle tai opiskelemiselle?” Kun sinä
valmistaudut aamulla töihin tai kun olet matkalla sinne,
kuuntele opetuksia älylaitteestasi. Tämä on yksi varma
tapa sille, miten voit pommittaa mieltäsi jatkuvasti
Jumalan Sanalla niin, että uskosi jatkaa kasvamistaan ja
on valmiina oikealla hetkellä kohtaamaan kaikenlaiset
elämän haasteet ja kriisit.
Jos sinä pysyt Sanassa, sinun uskosi tulee olemaan
vahva. Roomalaiskirje 10:17 sanoo, “Usko tulee siis
kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan
kautta.” Ehkäpä sinä kuljet pitkän matkan töihin joka
päivä; käytä nämä ajat maksimaalisen tehokkaasti.
Jos olet linja-autossa tai junassa, laita kuulokkeet
korvillesi. Sulje muu maailma ja kuuntele Jumalaa. Jos
et ole itse ajamassa autoa, hanki mikä tahansa meidän
18
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kirjoistamme, printattuna tai digitaalisessa muodossa
ja opiskele sitä. Täytä oma mielesi Jumalan Sanasta
tulevilla ajatuksilla.
Sinun hengelläsi on korvat, jotka ovat erilaiset
verrattuna fyysisiin korviisi, joten älä lopeta Sanan
kuuntelemista. Kun elämän kriisit sitten kohtaavat sinut,
uskosi voittaa; sinä tulet aina voittamaan! Hyödynnä
meidän eri alustoja, kuten Pastori Chris Digital Library
(PCDL) (Pastori Chrisin digitaalinen kirjasto) tai
Rhapsody of Realities Mobile App -sovellus, josta voit
ladata Rapsodia Todellisuuksista päivän sanan ja myös
muita kirjoja, ja rakenna näin omaa elämääsi Jumalan
Sanalla. Kuuntele ja opiskele näitä materiaaleja, äläkä
vain yhtä kertaa, vaan jatkuvasti aina siihen saakka,
kunnes niiden sanoma menee sinun henkeesi ja pysyy
siellä. Tämä tulee aikaansaamaan niitä tuloksia, joita
sinä tahdot nähdä elämässäsi.

RUKOUS
Rakas taivaallinen Isä, minä kiitän sinua siitä, että
minulla on mahdollisuus tänään tulla siunatuksi sinun
kallisarvoisesta Sanastasi. Minä pysyn tiukasti kiinni
sinun Sanassasi sitä opiskelemalla ja mietiskelemällä.
Näin uskoni pysyy vahvana ja voitokkaana jopa
haastavina päivinäkin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:4; 2. Korinttolaiskirje 3:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:24-19:1-7 & Job 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:11-17 & Joosua 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KESKITY TEHTÄVÄÄSI
Silmät luotuina uskon alkajaan ja
täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle
tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin,
häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan
valtaistuimen oikealle puolelle
(Heprealaiskirje 12:2).
änä päivänä on monia, myös palvelutyöntekijöitä,
T
jotka ovat unohtaneet Seurakunnan
tarkoituksen ja tehtävän. Kaikenlainen tekeminen on

häirinnyt heidän keskittymistään niin, että he ovat
unohtaneet päämääränsä. Kyse on samasta kuin joku
olisi matkalla, mutta unohtaisi, minne oli menossa.
Matkan aikana heidän keskittymisensä herpaantuu
niin moniin nähtävyyksiin, nautintoihin ja kaikenlaisiin
häiriötekijöihin ja houkutuksiin.
Miksi sinä elät? Mikä on sinun tarkoituksesi?
Apostoli Paavali sanoi 2. Korinttolaiskirjeessä
1:8-9, “Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä
tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme
Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät,
meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme
epätoivossa hengestämmekin, ja itse me jo luulimme
olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi
itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää.”
Ainoastaan silloin, kun ymmärrät oman tehtäväsi,
sinulla voi olla tällainen asenne ja mielenlaatu, jonka
voimme nähdä tästä jakeesta, jonka juuri luimme.
Jos et ole tietoinen tehtävästäsi, saatat kyllä nauttia
matkasta, mutta et ole menossa minnekään. Tämän
vuoksi sinun täytyy elää siten kuin sellainen henkilö
elää, jolla on päämäärä, Jumalan antama tarkoitus.
Kun elät tällä tavalla, mikään tässä maailmassa ei voi
horjuttaa sinua. Tämän maailman asioilla ei ole mitään
arvoa sinulle, koska sinun mielesi on keskittyneenä
tarkoitukseesi ja tehtävääsi.
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Tästä oli kyse myös Jeesuksen kanssa, joka “...
hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin,
häpeästä välittämättä…” (Heprealaiskirje 12:2). Se ei
muuttanut mitään, vaikka he laittoivat Hänen päähänsä
orjantappurakruunun, joka sai veren vuotamaan
Hänestä tai vaikka hän kärsi aivan sietämätöntä kipua
niistä nauloista, jotka lävistivät Hänen kätensä; Hän
kesti sen kaiken.
Sillä ei ole väliä, minkälaisia haasteita kohtaat
elämässäsi; keskity päämäärään. Älä anna minkään
matkalla tapahtuvan asian häiritä tai estää sinua
kulkemasta loppuun saakka. Paavali osoitti oman
päättäväisyytensä siinä, mitä hän sanoi Apostolien
teoissa 20:22-24 KJV: “Ja nyt, katso, minä matkustan,
sidottuna hengessä, Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä
minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki
jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo,
että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Mutta
mikään näistä asioista ei liikuta minua, en myöskään
pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan
vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta
Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin
todistamisen.”

TUNNUSTUS
Kieltäydyn tulemasta häirityksi yhdenkään olosuhteen,
kokemuksen tai vastoinkäymisen takia. Keskityn
Kristukseen, Hänen Sanaansa ja siihen tarkoitukseen,
joka Hänellä on elämälleni. Sydämeni palaa Jumalan
agendan puolesta. Pidän sydämeni jatkuvasti
Hänessä ja toteutan Hänen tahtoaan. Näen enemmän
kuin vain tämän maailman, ja pysyn aina vahvana
Herrassa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 15:19; Jesaja 50:7; 2. Timoteus 4:7-8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:8-41 & Job 15-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:18-35 & Joosua 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE ANTEEKSIPYYTELEMÄTÖN
EVANKELIUMIN SUHTEEN
perjantai

Niinpä minä todella luen kaikki
tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen
rinnalla, sillä hänen tähtensä minä
olen menettänyt kaikki ja pidän sen
roskana-että voittaisin omakseni
Kristuksen (Filippiläiskirje 3:8).
un katson kaikkea sitä, mitä maailmassa
K
tapahtuu tänä päivänä, mieleeni muistuu se,
miten vakaumuksellisia Sadrak, Meesak ja Abednego

olivat. He sanoivat kuninkaalle, “Me emme tule
kumartamaan sinun kultaista patsastasi.” Kuningas
raivostui tästä ja uhkasi heittää heidät palavaan pätsiin.
Mutta he vastasivat rohkeasti, “Meidän Jumalamme
on kykenevä pelastamaan meidät sinun tulestasi,
mutta vaikka Hän ei pelastaisikaan, me emme siltikään
tule kumartamaan patsastasi” (Lue Daniel 3).
He eivät kieltäytyneet kumartamasta tätä
kuninkaan patsasta siksi, että he olisivat olleet täysin
varmoja siitä, että Jumala tulisi pelastamaan heidät.
Sillä ei ollut heille väliä tultaisiiko heidät pelastamaan
tulesta vaiko ei. He seisoivat vakaumuksessaan siksi,
että he olivat sitoutuneita Herraan ja tunnistivat
sen, että Hän on ainoa todellinen Jumala. Kaikesta
uhkailusta huolimatta, he eivät antaneet periksi. Mikä
vakaumus!
Danielin kohdalla kyse oli samasta. Siihen aikaan
oli asetettu voimaan laki, jonka perusteella kukaan ei
saanut rukoilla 30 päivään yhtäkään jumalaa, paitsi
kuningasta. Mutta Daniel jatkoi tästä huolimatta
rukoilemista. Raamattu kertoo, että kun hän sai
tietää tästä uudesta laista rukousta koskien, hän
jatkoi rukoilemista aivan kuten hän oli aina ennenkin
rukoillut, tietäen kyllä sen, että häntä pidettäisiin
silmällä (Daniel 6:6-10).
Koska Daniel kieltäytyi noudattamasta tätä
sietämätöntä lakia, jonka kuningas oli säätänyt,
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hänet heitettiin leijonien luolaan. Minkäänlaista
merkintää siitä, että Daniel olisi rukoillut vapautusta
leijonien luolasta, ei löydy. Hän oli valmis tulemaan
mieluummin leijonien syömäksi kuin kieltämään
uskonsa Jumalaan. Nämä kertomukset on annettu
meille esimerkeiksi. Meidän tilanteemme tänä päivänä
ei ole erilainen. Kun kyse on siitä, mitä Jumala on
sanonut vastaan se, mitä joku toinen sanoo, valinta ei
ole vaikea. On vain yksi ainoa tie, jota me seuraamme
— Jeesus! Me palvelemme Herraa, Kristusta. Kun kyse
on Evankeliumin kutsusta, elämme tai kuolemme, me
olemme Herran! Halleluja!
Tämä on se, mitä Paavali sanoi avausjakeessamme.
Älä ole koskaan anteeksipyyteleväisenä, pelokkaana
tai vastahakoisena ilmaisemaan omaa vakaumustasi
Kristusta ja Evankeliumin sanomaa kohtaan. Meidän
täytyy olla valmiina. Meidän sukulinjamme polveutuu
niistä, jotka antoivat kaikkensa eivätkä pyytäneet
vapautusta; he tahtoivat paremman ylösnousemuksen,
joka on voittoisa. Tuli vastaan sitten mitä tahansa,
ole peloton. Ole rohkeana uskossasi Jeesukseen
Kristukseen. Ole täysin vakuuttunut Evankeliumin
totuudesta, julista sitä rohkeasti ja anna sen viedä
sinua eteenpäin.

TUNNUSTUS

Olen vakuuttunut Evankeliumin totuudesta, julistan
sitä rohkeasti ja se ajaa minua eteenpäin. Kieltäydyn
pelkäämästä sitä vainoa, joka seuraa Kristuksen
Jeesuksen julistamista. Mikään tässä maailmassa
ei voi pelästyttää minua niin, että luopuisin
rakkaudestani Kristusta kohtaan tai sydämeni
palosta Evankeliumia kohtaan. Julistan Evankeliumia
kaikkialla, Jumala on minun kanssani ja minun
sisimmässäni vahvistaen Hänen Sanansa ihmeillä ja
merkeillä. Ylistys Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Timoteus 3:12; Apostolien teot 20:22-24

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:1-16 & Job 19-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:36-50 & Joosua 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MENESTYS ARMON KAUTTA
Vaan muista, että Herra, sinun
Jumalasi, antaa sinulle voiman
hankkia rikkautta pitääkseen
liittonsa, jonka hän valalla vannoen
teki sinun isiesi kanssa, niinkuin
tähän päivään saakka on tapahtunut
(5. Mooses kirja 8:18).
enestyksellä ei ole mitään tekemistä sen
M
kanssa, kuinka paljon paastoat ja rukoilet;
se on Herran aikaansaannosta. Jumala on Se, joka

saa sinut menestymään. Hän iloitsee menestyksestäsi
(Psalmit 35:27). Sinun ei tarvitse miettiä sitä, haluaako
Jumala sinun menestyvän vai ei. Hän ei halua sinun
turvautuvan askel askeleelta etenevään inhimilliseen
laskelmointiin, koska se ei toimi. Ensi alkuun saattaa
näyttää siltä, että se olisikin onnistumisen tie, mutta
tämä ei ole kestävää. Todellinen ja pysyvä menestys
tulee vain armon kautta.
Markuksen evankeliumin kymmenes luku kertoo
tarinan rikkaan nuoren miehen asenteesta vaurautta
kohtaan. Hän halusi tietää, mitä hänen pitäisi tehdä
periäkseen iankaikkisen elämän. Jeesus neuvoi häntä
noudattamaan kaikkia käskyjä, mutta hän vastasi,
”Opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut
nuoruudestani asti.” Raamattu kertoo Jeesuksen
katsoneen tätä nuorta miestä rakkaudellisesti ja
vastanneen hänelle, ”Mene, myy kaikki, mitä sinulla
on ja anna köyhille, ja tule ja seuraa minua” (Markus
10:21). Sen kuultuaan rikas nuori vallanpitäjä lähti
surullisena pois. Hän oli kahlittu omaisuuteensa, sillä
Raamattu kertoo, että hänellä oli suuri omaisuus.
Oikeammin sanottuna hänen omaisuutensa omisti
hänet.
Jeesus katsahti ympärilleen ja sanoi opetuslapsilleen,
“Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on rikkauksia,
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päästä Jumalan valtakuntaan!” (Markus 10:23 KJV).
Jeesus antoi heidän ymmärtää, ettemme pelastu
rahan tai suuren omaisuuden ansiosta, vaan Jumalan
Hengen voimasta. Jeesus tahtoi rikkaan nuoren miehen
luottavan rikkautensa sijaan Jumalaan, vaurauden
antajaan. Avausjakeemme sanoo, “Vaan muista,
että Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle voiman
hankkia rikkautta…” Menestyksesi ei ole riippuvainen
yhdestäkään ihmisestä, liiketoimistasi tai tämän
maailman hallituksista, järjestelmistä tai taloudesta,
vaan Jumalasta. Menestys tulee Hänen armonsa kautta.
Nyt voit ymmärtää, miksi Hän sanoo “Ja Jumala
on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti
kaikkea armoa, että teillä aina olisi kaikkea riittävästi,
voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää”
(2. Korinttolaiskirje 9:8). Se voima, jonka Jumala antaa
lapsilleen vaurauden hankkimiseen, on hengellistä
voimaa, ei poliittista tai taloudellista voimaa. Se on
voimaa, jonka Hän antaa jokaiselle kristitylle, jotta
he voisivat levittää Jumalan vanhurskautta. Ylistys
Jumalalle!

TUNNUSTUS
Elämäni tarkoitus on tuoda Jumalan vanhurskautta
tänne maan päälle ja kaikkien maailman ihmisten
sydämiin. Minua on siunattu kaikella sillä, mitä
elämään ja jumalisuuteen tarvitsen. Sen tähden olen
sitoutunut viemään Jumalan suunnitelmaa eteenpäin,
tukeakseni Hänen vanhurskaita tavoitteitaan aikaani
ja voimavarojani hyödyntäen - Hänen kunniakseen.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Aikakirja 29:12; 2. Korinttolaiskirje 9:8;
Psalmit 35:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:17-38 & Job 22-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:1-10 & Joosua 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ILMAISE RAKKAUTTA - ERITYISESTI
SANOISSASI
sunnuntai

Sillä monessa kohden me kaikki
hairahdumme. Jos joku ei hairahdu
puheessa, niin hän on täydellinen
mies ja kykenee hillitsemään myös
koko ruumiinsa (Jaakob 3:2).

Y

llä oleva jae kertoo meille kristityn
täydellisyydestä tai kypsyydestä Kristuksessa,
sekä siitä, miten sitä voidaan mitata. Hän sanoo, “Jos
joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen
mies…” Jeesus sanoi, “Sillä sanoistasi sinut julistetaan
vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi”
(Matteus 12:37). Hän nosti sanat tärkeimpään asemaan.
Toisin sanoen se, että päädytkö taivaaseen vai
helvettiin, määrittyy niiden sanojen perusteella, joita
puhut. Sinä olet syntynyt sanoista, joten siksi elämäsi
tulee myös aina olemaan riippuvainen sanoista.
Jotkut ihmiset eivät ymmärrä tätä, joten he puhuvat
huolimattomasti, käyttäen jumalattomia ja halveksivia
sanoja, erityisesti ollessaan vihaisia tai onnettomia.
Älä ylpeile kyvyilläsi nujertaa muita tai vahingoittaa
heidän itsetuntoaan rumilla sanoilla. Kyse voi olla
jostakusta, joka on uskoutunut sinulle, mutta sinun on
oltava tarkkana, ettet käytä tätä luottamusta väärin.
Ajattelepa Pyhän Hengen palvelutyötä sinun elämässäsi.
Vaikka Hän tietää sinusta kaiken, Hän ei koskaan syytä
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sinua tai saata sinua häpeään muiden edessä. Hän
rakastaa ja suojelee sinua aina.
Jeesus on samanlainen. Hän tunsi kaikki ihmiset
ja tiesi kaiken heistä, mutta suhtautui silti heihin
rakkaudellisesti. Jopa silloinkin, kun Hän palveli ihmisiä,
jotka torjuivat Hänen sanomansa, Hän sanoi, ”En
tuomitse teitä” (Johannes 12:47) Kuinka armollinen Hän
onkaan! Hän antoi meille tällaisen esimerkin, jota meidän
tulee seurata. Jos Hän ei kerran koskaan syytä sinua eikä
tuomitse sinua tai hauku sinua väheksyvin sanoin, miten
voisit kuvitella, että se olisi sitten meille hyväksyttävää,
kun puhumme veljillemme ja siskoillemme? Ilmaise vain
rakkautta, erityisesti sanoissasi.

TUNNUSTUS
Annan suussani tilaa vain armollisille ja
rakkaudentäyteisille sanoille. Täytän sydämeni
jatkuvasti Jumalan Sanalla ja siitä yltäkylläisyydestä
käsin puhun ja ilmaisten Hänen rakkauttaan
sanoissani. Rakennan kuulijoitani ja vaikutan heihin
Hänen jumalallisella läsnäolollaan, voimallaan ja
kirkkaudellaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 4:6; Efesolaiskirje 4:2;
Efesolaiskirje 4:29;Luukas 6:45

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:1-16 & Job 25-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:11-18 & Joosua 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JOKA PÄIVÄ VAHVEMPI
Vahvistu siis, poikani, siinä armossa,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa
(2. kirje Timoteukselle 2:1).

E

i ole olemassa parempaa aikaa, jolloin olla
vahvana Herrassa ja käyttää hyödykseen kaikkea
Hänen voimaansa kuin nämä lopun ajat. Sinun on
oltava hengessä vahva. Kirjoittaessaan efesolaiskirjettä,
apostoli Paavali sanoi, “Lopuksi, vahvistukaa Herrassa
ja hänen väkevyytensä voimassa” (Efesolaiskirje 6:10).
Tämä on niin tärkeää meille tänä päivänä.
Elämässäsi tulee eteen koettelemuksia, joiden
aikana sinun on pysyttävä Herrassa. Elämässäsi saattaa
kyllä tapahtua kaikenlaista; myrskyt saattavat raivota
ja haasteet olla ankaria ympärilläsi, mutta ole vahva
Herrassa, Hänen armossaan. Paavali sanoi, “Sen
tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät,
aina innokkaat Herran työssä….” (1. Korinttolaiskirje
15:58).
Matteuksen evankeliumissa 10:22 Sana sanoo, “…
joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” Sinun
ei tule ainoastaan vain päästä maaliin, vaan päättää
juoksusi vahvempana kuin sen aloitit. Tällainen on
vanhurskaan polku, se on “…kuin aamurusko, joka
kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka”
(Sananlaskut 4:18).
Kristuksessa me vahvistumme; kirkkautemme
kasvaa jatkuvasti. Kuljemme uskosta uskoon,
kirkkaudesta kirkkauteen ja keräämme armoa armon
päälle. Tällainen on se elämä, jonka Hän on meille
antanut. Aina niin kauan kuin sinä vain pysyt vahvana
Herrassa — pidät Hänen Sanansa sydämessäsi ja
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suussasi — sinä tulet kulkemaan jatkuvassa voitossa ja
hallintavallassa.
Kyllä, uskon matkallasi tulee vastaan testejä,
koettelemuksia ja vaikeita aikoja, mutta Raamattu
sanoo, “Jos olet ollut veltto, joutuu ahtaana aikana
voimasi ahtaalle” (Sananlaskut 24:10). Jos vain valitat
ja lyyhistyt silloin, kun tilanteet haastavat uskoasi,
menetät mahdollisuutesi kasvamiseen. Muistelepa
sitä, mitä Henki sanoi Jaakobin kirjeessä 1:2: “Veljeni,
pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin
kiusauksiin.” Hän tietää, että voitto on hengessämme.
Älä koskaan häkelly yhdenkään tilanteen vuoksi,
sillä sinun sisälläsi on vahvistaja - Pyhä Henki. Hänessä,
Hänen avullaan ja Hänen kauttaan sinä olet jo voittanut.
“Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet
heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin
se, joka on maailmassa” (1. Johannes 4:4). Ylistäkää
Herraa!

RUKOUS
Kiitos taivaallinen Isä siitä, että annat minun sisäisen
ihmisen kirkkautesi runsauden mukaisesti voimassa
vahvistua Henkesi kautta! Vahvistun jatkuvasti
sisältäni käsin ja tulen virkistetyksi sinun ihmeitä
tekevästä voimastasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 12:10; Efesolaiskirje 3:14-16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:17-36 & Job 29-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:19-25 & Joosua 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE HENGELLISESTI TARKKAAVAINEN
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi
kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta
liha on heikko (Matteus 26:41).

J

umala sanoi, “Minun kansani tuhoutuu tiedon
puutteeseen…” (Hoosea 4:6 KJV). Ja Jeesus
sanoi, “Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus
on tekevä teidät vapaiksi” (Johannes 8:32). Monet
vaeltavat pimeydessä tietämättään, koska he eivät
tunne totuutta; he eivät tunne Raamatun kirjoituksia.
He etsivät kyllä vilpittömästi totuutta ja he haluavat
tuntea Jumalan, mutta etsivät tietoa väärästä paikasta.
Se, että kuulet joidenkin ihmisten sanovan
“Huuda halleluja ja taputa käsiäsi Jeesukselle”,
ei automaattisesti tarkoita sitä, että kyseessä olisi
Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Sinun on oltava
hengellisesti tarkkaavainen. Apostolien teoissa Paavali
ja Silas kulkivat torin läpi ja kohtasivat pahan hengen
vallassa olleen tytön. Raamattu sanoo, “Hän seurasi
Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: ”Nämä miehet
ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat
teille pelastuksen tien” (Apostolien teot 16:17).
Eikö tyttö puhunut totta? Kyllä vain. Mutta
kahdeksastoista jae sanoo, “…mutta se vaivasi Paavalia,
ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: ”Jeesuksen Kristuksen
nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä”. Ja se lähti
sillä hetkellä”. Tytön sanat kuulostivat hyviltä, mutta
hän oli tietäjähengen vaikutuksen alainen. Paavali
huomasi tämän, sillä tytön puhuessa, hän (Paavali) tuli
vaivaantuneeksi hengessään.
Kun Jumalan Henki puhuu, Jumalan lapsi ei
koskaan tule vaivaantuneeksi omassa hengessään, vaan
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hän tulee rakennetuksi. Kun kuulet äänen tai sanoman,
sinun on tunnistettava, minkä hengen vaikutuksesta
se saapuu luoksesi. Monet kristityt ovat kuunnelleet
Saatanan ääntä ja erehtyneet luulemaan sitä Jumalan
ääneksi, koska he eivät ole olleet tarkkaavaisia.
Elämme lopun aikoja ja Jeesus kertoi, että nämä
asiat tulisivat tapahtumaan. Joten siksi Hän sanoi,
“Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen…”
Ja sitten Hän sanoi, “Katso, minä lähetän teidät
niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät
kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset” (Matteus
10:16). Ja edelleen, “Katsokaa siis tarkoin kuinka
vaellatte! Eläkää tarkoituksellisesti ja arvollisesti ja
tarkasti, ei niinkuin tyhmät ja järjettömät, vaan niin
kuin viisaat (järkevät, älykkäät ihmiset)” (Efesolaiskirje
5:15 AMPC). Jeesus siis kertoo meille, että meidän ei
tulisi olla tietämättömiä, vaan erottaa aina se, mikä on
Jumalan tahto.

RUKOUS
Vanhurskas Isä, kiitän sinua siitä, että jalostat
henkeäni ja että olet antanut minulle kyvyn olla
hengellisesti tarkkaavaisena niin, että voin kulkea
aina sinun täydellisessä tahdossasi. Sinun Sanasi
on todellinen valo, joka antaa minulle suuntaa ja
opastusta. Ja nyt Herra, rukoilen kaikkien heidän
puolesta, jotka ovat kääntyneet väärään suuntaan,
että he kuulisivat äänesi tänään ja seuraisivat
Evankeliumin totuutta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 10:27; 1. Johannes 2:27; Jesaja 30:21; Psalmit
32:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:37-22:1-21 & Job 32-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:26-39 & Joosua 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TIETOISUUS JUMALISUUDESTASI
Tämän minä olen kirjoittanut teille,
jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen,
tietääksenne, että teillä on iankaikkinen
elämä (1. Johannes 5:13 NIV).

O

n tärkeää, että tulet tietoiseksi siitä, kuka sinä
todella olet Kristuksessa. Sinun on opittava
ja tunnistettava, kuka Kristus on ja mikä on Hänen
merkityksensä sinulle ja sinussa.
Avainsana tässä avausjakeessamme on sana
“tietääksenne”, joka tulee kreikan sanasta “eidō” ja se
tarkoittaa tietoisuutta. Johannes siis sanoo, “Kirjoitan
teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, nämä
asiat, jotta teillä olisi tietoisuus siitä, että teillä on
iankaikkinen elämä. ” Sinä uskot jo ja tiedät, että Jeesus
Kristus on Jumalan Poika. Tiedät jo henkesi syvimmissä
sopukoissa, että sinulla on iankaikkinen elämä. Mutta
onko tästä tullut osa jokapäiväistä, tämänhetkistä
tietoisuuttasi?
Johannes puhuu senkaltaisesta tiedosta, joka
vaikuttaa käytökseesi tässä ja nyt; sinun tämänhetkisiin
päätöksiisi ja mielipiteisiisi. Hän haluaa tämän tiedon
ohjaavan toimintaasi tässä hetkessä. Hän tahtoo sinun
tietävän, että synnyit iankaikkisuuteen silloin, kun sinä
uudestisynnyit. Sinulla on nyt iankaikkinen elämä.
Siksi apostoli Pietari kirjoitti meidän olevan osanottajia
Jumalan-kaltaisuuteen: “Koska hänen jumalallinen
voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään
ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa
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kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut
meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että
te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta
osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka
maailmassa himojen tähden vallitsee” (2. Pietari
1:3-4).
Kun sinussa vallitsee tällainen tietoisuus, olet
haasteita kohdatessasi rauhallinen ja vakaa, koska tiedät
kuka sinä olet. Mietiskele Sanan äärellä tätä elämää ja
se tulee edistämään kehosi terveyttä. Ole tietoinen
juuristasi Kristuksessa; jumalisesta sukuperästäsi ja
perinnöstäsi. Tästä pitäisi tulla osa sinun tietoisuuttasi,
että sinun elämäsi on Jumalan kirkkautta varten. Olet
enemmän kuin voittaja. Halleluja!

TUNNUSTUS
Tiedän kuka olen! Kohdalleni osuvasta vastustuksesta,
haasteista ja vastatuulesta huolimatta, olen
rauhallinen, levollinen ja iloinen, koska tiedän olevani
enemmän kuin voittaja. Elämäni tarkoitus on tuoda
kunniaa Jumalalle ja tästä on tullut osa tietoisuuttani.
Olen tietoinen Hänen kutsumuksestaan elämässäni
ja se tuo minulle toivoa. Olen myös tietoinen
siitä perinnöstä, jonka Hän on tuonut saatavilleni
Kristuksessa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 2:12-13; Efesolaiskirje 1:17-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 22:22-23:1-11 & Job 36-39
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:40-56 & Joosua 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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15
TUNNE TOTUUS JA VAELLA
TOTUUDESSA
torstai

Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu
kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet
kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella
olet tunnustautunut monen todistajan
edessä (1. kirje Timoteukselle 6:12).

R

aamattu sanoo 2. Johanneksen kirjeessä
1:1, “Vanhin valitulle rouvalle ja hänen
lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan - enkä
ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet
totuuden tuntemaan.” Kukaan muu ei kirjoittanut
totuudesta samalla merkittävyydellä kuin Johannes.
Miksi hän puhui niin mielellään totuudesta ja oli siitä
niin tietoinen? Hän ymmärsi sen, mitä Jeesus tarkoitti
sanoessaan, “Minä olen tie, totuus ja elämä…”
(Johannes 14:6).
Kukaan muu evankeliumin kirjoittajista ei
siteerannut Jeesusta vastaavanlaisesti totuuden suhteen,
mutta Johannekselle tämä oli kuitenkin hyvin tärkeää.
Hän kirjoitti Johanneksen evankeliumissa 1:1, “Vanhin
rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan”.
Tässä Johannes kutsuu Kristuksen Evankeliumia
Totuudeksi.
Totuus on todellisuutta. Meille annettu Jumalan
Sana on totuus: “…sinun sanasi on totuus” (Johannes
17:17). Hänen Sanansa on totuus. Voit olla juuri niin
rikas, terve ja menestynyt kuin vain tahdot olla. Sinun
on vain harjoitettava mieltäsi pysymään Jumalan Sanan
totuudessa aina.
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Sillä, mitä kuulet tai mitä sinulle kerrotaan, ei ole
merkitystä. Koskipa se terveyttäsi, perhettäsi, rahaasioitasi, työtäsi ja niin edelleen, niin kauan kuin se ei
täytä Jumalan totuuden vaatimuksia, se ei ole mikään
olennainen tekijä. Totuudella ei ole mitään tekemistä
fyysisten ilmentymien tai aistihavaintojen kanssa.
Kun tunnet totuuden, et välitä vaikka paholainen
kertoisi sinun kuolevan syöpään tai johonkin muuhun
tautiin. Kun hän kuiskailee tällaisia ajatuksia sinulle,
hiljennä hänet vastaamalla Jumalan totuudella:
”Minussa vaikuttaa sama Henki, joka herätti Jeesuksen
kuolleista ja Hän on elävöittänyt kuolevaisen ruumiini!
Pyhä Henki vaikuttaa ja kulkee kehossani. Halleluja!”
Tätä on totuudessa vaeltaminen! On asioita,
joiden tuloa elämääsi et vain voi sallia - et voi sallia
mitään sellaista, mikä ei ole Jumalasta - koska totuuden
tunteminen ohjaa sinua. Kunnia Hänen Nimelleen
iankaikkisesti!

RUKOUS
Jumalan totuus on paljastettu hengelleni ja minä
vaellan tässä totuudessa. Minusta on tullut yhtä
totuuden kanssa. Totuuden tunteminen velvoittaa
minua elämään elämääni Jumalan täydellisen tahdon
mukaan ja tuomaan Hänen vanhurskauttaan maan
päälle, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 2:21; Heprealaiskirje 2:1; Johannes 8:32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 23:12-35 & Job 40-42
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 9:1-9 & Joosua 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALAN-LUONTO SINUSSA
Joiden kautta hän on lahjoittanut
meille kalliit ja mitä suurimmat
lupaukset, että te niiden kautta
tulisitte jumalallisesta luonnosta
osallisiksi… (2. Pietarin kirje 1:4).

J

okaisen ihmisen vaisto sanoo aivan oikein, että
hän on enemmän kuin vain eläin. Jeesus on
jumalallisen luonnon ruumiillistuma, ilmestys Jumalasta,
jumalallisuuden kuva ja Jumalan kirkkauden loisto.
Hänestä tuli meille nähtäväksi ja ihailtavaksi elävä
esimerkki Jumalan suunnitelmasta, tarkoituksesta ja
odotuksista.
Raamattu sanoo, “Hänessä oli elämä, ja elämä oli
ihmisten valo” (Johannes 1:4). Sitten voimme lukea 1.
Johanneksen kirjeestä 5:11, “Ja tämä on se todistus:
Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja
tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on,
sillä on elämä….” Silloin kun sinä uudestisynnyit,
jumalallinen elämä välitettiin henkeesi. Siitä hetkestä
alkaen sinusta tuli osallinen jumalallisesta luonnosta osanottaja Jumalan-kaltaisuuteen.
Tätä ihmiset ovat aina kaivanneet tietoisesti ja
tiedostamattaan! Tämä on kristinuskon mysteeri,
todistus ja voima: meidän todellinen ykseytemme
Jumaluuden kanssa. Monien ongelmaksi on tullut se,
että he ovat jättäneet huomiotta heidän sisimmässään
olevan jumalallisen elämän voiman, merkityksen ja
vaikutuksen. He eivät tiedosta, että kristittyinä olemme
Jumalaa kantavia astioita, täynnä Jumalaa!
Herää tähän todellisuuteen niin, että sen kuulee
myös sinun kielenkäytöstäsi. Jos yhä käytät sanontoja
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kuten ”Pelkäsin kuollakseni” tai ”Se melkein vei minulta
hengen”, et ole vielä tullut täysin tietoiseksi siitä,
että olet vastaanottanut Jumalan elämän ja luonnon
henkeesi! Tällöin et vielä tiedä, kuka olet.
Me emme kuole! Elämä tekee työtään meissä.
Meillä ei ole pelon henkeä, vaan rakkauden, voiman
ja vakaan mielen henki. Uudestisyntyneenä kuulut
taivaallisiin joukkoihin; olet samassa luokassa Jumalan
kanssa. Yksikään sairaus, tauti eikä kuolema voi pilata,
turmella tai heikentää sinussa olevaa elämää.
Mutta koska monet eivät tiedä tätä totuutta, he
elävät uhreina. Ei ihmekään, että psalmisti murehtien
kirjoitti, “…Minä sanon: te olette jumalia ja kaikki
tyynni korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette,
niinkuin ihmiset kuolevat ja kaadutte niinkuin kuka
ruhtinas tahansa” (Psalmit 82:6-7). Kuinka surullista!
Anna jumalallisuutesi kohota korkeuksiin. Ilmaise
Jumala-elämää ja Jumala-luontoa itsessäsi. Älä elä niin
kuin tavallinen mies tai nainen, koska Jumala on luonut
sinut erityislaatuiseksi. Halleluja!

TUNNUSTUS
Siunattu olkoon Jumala; yksikään sairaus, tauti
eikä kuolema voi turmella minussa olevaa elämää.
Olen täysin tuhoutumaton, koska olen osanottajana
jumalalliseen luontoon. Jumalallisuus tekee minussa
työtään. Kristus on elämäni ja kirkkauteni. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Pietari 1:3-4; 1. Johannes 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 24:1-27 & Psalmit 1-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 9:10-17 & Joosua 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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17
HÄNEN VIISAUTENSA MEISSÄ JA
MEIDÄN KAUTTAMME
lauantai

Että Jumalan moninainen viisaus
seurakunnan kautta nyt tulisi
taivaallisten hallitusten ja valtojen
tietoon (Efesolaiskirje 3:10).

S

anamuoto ”tulla tietoon” tässä Raamatun
jakeessa tulee kreikan sanasta ”gnōrizō” ja
se tarkoittaa varmentamista, julistamista sekä tiedoksi
antamista. Jumala on luonut Seurakunnan säilyttämään,
ilmaisemaan ja tuomaan esiin Jumalan moninaista —
monimuotoista— viisautta. Tämä on aivan valtavaa!
Tämä tarkoittaa sitä, että Seurakunta tuo
taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon kunnioitusta
herättävän ja loputtoman Jumalan viisauden. Tämä
on kutsumuksemme tämänhetkisessä elämässämme:
Jumala haluaa tuoda esiin voimansa ja viisautensa
meidän kauttamme, NYT.
Kysymys kuuluu, miten tämä on mahdollista?
Vastaus on hyvin yksinkertainen: Hän on täyttänyt
meidät viisaudellaan. 1. Korinttolaiskirje 1:24 julistaa,
että Kristus on Jumalan voima ja viisaus. Kristus
sinussa on Jumalan suuri vastaus kaikkiin ihmisten
tarpeisiin. Kristus sinussa on kirkkautesi ja viisautesi.
Ellet sinä ymmärrä tätä, sinä et tule välttämättä
koskaan hyötymään siitä. Siksi monet kristityt ovat
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hämmentyneitä elämissään ja kulkevat pimeydessä,
vaikka he ovatkin tämän maailman valo.
Kristus on tehty sinulle viisaudeksi. Aivan yhtä
helposti kuin saatat sanoa, “Olen Jumalan vanhurskaus
Kristuksessa”, muista myös julistaa usein sitä, että
tämä elintärkeä jumalallisuuden lähde - jumalallinen
viisaus - on talletettuna sinun ihmishenkesi syvimpiin
sopukoihin ja ilmentyy jokapäiväisessä vaelluksessasi.
Muista, että Pyhällä Hengellä täytettynä oleminen
tarkoittaa sitä, että olet täynnä Kristusta, Jumalan
viisautta. Julista juuri nyt rohkeasti, että Kristus on
viisautesi, viisaus johtaa ja opastaa sinua ja että sinä
puhut viisautta ja toimit viisaasti kaikissa asioissasi.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Kristus on tehty minulle viisaudeksi, vanhurskaudeksi,
pyhitykseksi ja lunastukseksi! Sen tähden minulta
ei puutu viisautta, koska Kristus, johon on kätketty
kaikki viisauden ja tiedon aarteet, elää minussa.
Pääsen käsiksi kaikkiin mysteereihin ja salaisuuksiin,
koska minulla on näkökykyä niihin. Ylistäkää Jumalaa!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:16-17; 1. Korinttolaiskirje 2:6-7;
Sananlaskut 24:3-4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 25:1-12 & Psalmit 7-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 9:18-27 & Joosua 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE TIETOINEN HENGELLISESTÄ
Pitäkää mielenne valppaana ja
valvokaa. Teidän vastustajanne
Saatana kulkee ympäriinsä kuin
ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi
niellä (1. Pietarin kirje 5:8).

L

uukkaan Evankeliumin luvussa 13 kerrotaan
synagogaan saapuneesta naisesta, joka kulki
kumarassa. Raamattu kertoo, että tämä nainen ei ollut
kyennyt suoristamaan selkäänsä kahdeksaantoista
vuoteen. Jeesus kuitenkin tiesi, että tämän naisen
ongelma oli hengellinen. Sen vuoksi Hän sanoi
ympärillään olleille ihmisille, “Ja tätä naista, joka on
Aabrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna,
katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt
päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?” (Luukas 13:16).
Kukapa olisi osannut arvata, että kyseessä oli
heikkouden henki, joka oli pitänyt tätä naista omassa
siteessään? Lääkärit olivat yrittäneet löytää syytä
sille, mitä tämän naisen luille, lihaksille, jänteille ja
nivelsiteille oli tapahtunut - he olivat tehneet paljon
turhia testejä. Mutta Jeesus huomasi, että kyseessä oli
heikkouden henki.
On tärkeää, että sinä erotat asioita hengellisesti:
ole hengellinen mieleltäsi. Pyhä Henki elää sinussa:
Hän on tiedon Henki. Sen ilmestyksen ja valaistumisen
myötä, jota Hän tuo sinun henkeesi, sinä voit tietää
totuuden mitä tahansa tilannetta koskien. Hän on
totuuden Henki ja osa Hänen palvelutyötään sinun
elämääsi koskien on sinun johdattaminen kaikkeen
totuuteen. Näin voit aina tietää, mikä minkäkin
ongelman tai tilanteen taustalla vaikuttaa.
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Se ei kuitenkaan vielä yksistään riitä, että tiedät
jonkin ongelman syyn tai sen, että se tilanne on
hengellinen. Opi siitä, miten Jeesus toimi. Raamattu
sanoo, “Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet
luoksensa ja sanoi hänelle: “Nainen, sinä olet päässyt
heikkoudestasi”, ja pani kätensä hänen päälleen. Ja
heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa”
(Luukas 13:12-13). Halleluja!
Jeesus sanoi, että paholainen oli sitonut tämän
naisen, ja jos Jeesuksen tekemä diagnoosi olisi ollut
väärä, silloin Hänen “reseptinsä” tai reaktionsa ei olisi
tuottanut mitään tuloksia. Jeesus tulkitsi ja käsitteli
ongelmia aina hengellisestä perspektiivistä käsin.
Samalla tavoin myös sinun tulee olla hengellinen
mieleltäsi. Kuuntele Jumalan Henkeä: opiskele ja
mietiskele Raamatun kirjoituksia sekä rukoile usein
Hengessä. Tällöin sinun hengellinen valppautesi ja
herkkyytesi tulee olemaan aina huipussaan.

TUNNUSTUS
Ymmärrykseni silmät ovat täynnä valoa ja olen
jatkuvasti tietoisena hengellisestä ulottuvuudesta.
Täytyn Hengellä samalla, kun rukoilen kielillä
ja hengellinen valppauteni ja herkkyyteni ovat
huipussaan. Hallitsen yli kaikkien olosuhteiden,
Saatanan ja tämän maailman suussani olevan
Jumalan Sanan ja Jeesuksen Nimen avulla! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:9; 1. Korinttolaiskirje 2:14-16;
1. Johannes 4:1-4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 25:13-26:1 & Psalmit 11-16
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 9:28-36 & Joosua 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LAITA VALTAKUNTA ETUSIJALLE
Toivon Herrassa Jeesuksessa pian
voivani lähettää Timoteuksen
teidän tykönne, että minäkin tulisin
rohkaistuksi, saatuani tietää, kuinka
teidän on. Sillä minulla ei ole ketään
samanmielistä, joka vilpittömästi
huolehtisi teidän tilastanne; sillä
kaikki he etsivät omaansa eivätkä
sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on
(Filippiläiskirje 2:19-21).
un näin tämän yllä olevan Raamatunpaikan
K
monia vuosia sitten, se sai huomioni. Paavali
välitti todella paljon Filipin seurakunnasta ja olisi

tahtonut päästä palvelemaan heitä. Hän ei kuitenkaan
voinut itse vierailla heidän luonaan, koska hän oli
vankilassa. Tällöin hän sanoi heille, “Timoteus on se
henkilö, kenet voin lähettää teidän luoksenne, sillä
muut etsivät omaa etuaan eivätkä niitä asioita, jotka
ovat Jeesuksen Kristuksen.” Miten valaisevaa!
Tämän päivän Seurakunnassa on myös monia
samankaltaisia ihmisiä; he etsivät heidän omaa etuaan
ja elävät itseään varten: he ovat itsekkäitä. Raamattu
sanoo kuitenkin 2. Korinttolaiskirjeessä 5:15, “... ja hän
(Kristus) on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka
elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka
heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.”
Itsekkäät ihmiset eivät pysty vaeltamaan totuudessa
eivätkä he pysty myöskään todella vaeltamaan
rakkaudessa. Itsekkyys on päinvastaista Jumalan Sanaan
verrattuna. Kun sinulla on jokin haave, jonka tahtoisit
toteuttaa — vaikka se olisi jotain sellaista, jonka tahtoisit
tehdä Jumalalle — on tärkeää, että kysyt silti itseltäsi,
mikä sinun todellinen motivaatiosi siihen on. Saatat
ehkä löytää itsesi kamppailemassa Jumalan rakkauden
ja itserakkauden väliltä: kamppailemassa Jeesuksen
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palvelemisen ja omien intressiesi toteuttamisen välillä.
Juuri tähän asiaan Paavali viittasi. Hän pystyi
valitsemaan seurassaan olevien useiden ihmisten
joukosta vain Timoteuksen lähettääkseen hänet Filipin
seurakunnan luokse. Paavali oli vakuuttunut siitä, että
Timoteus toimisi puhtaasta sydämestä käsin: hän tekisi
asiat epäitsekkäästi, rakkaudessa. Paavali ei kirjoittanut
tuolloin ainoastaan sen ajan ihmisille, vaan myös
meidän opiksemme.
Matteuksen evankeliumissa 6:33 Jeesus puhui
meille samasta asiasta sanoessaan, “Vaan etsikää ensin
Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin
myös kaikki tämä teille annetaan.” Hän ei sanonut,
että meidän tulisi ensin etsiä Jumalan Valtakuntaa
ja sen jälkeen voisimme etsiä muita asioita. Ei, vaan
Hän sanoi, että olkaa Valtakunta-tietoisia: pyrkikää
laajentamaan Jumalan Valtakuntaa ja perustamaan
Jumalan vanhurskautta: laittakaa tämä etusijalle ja
teidän ei tarvitse koskaan enää kamppailla elämissänne
minkään asian vuoksi.
Luota Jumalaan koko elämälläsi: palvele Häntä
puhtaalla sydämellä ja näe, kuinka Hän vie sinut
kirkkaudesta kirkkauteen.

RUKOUS
Rakas Herra, kiitän sinua kaikista neuvoista ja
kehotuksista. Elän jokaisen päivän määrätietoisesti
sinua palvellen koko elämälläni, sinun kunniaksesi.
Laitan Valtakuntasi laajenemisen etusijalle ylitse
kaiken muun ja palvelen sinua rakkaudessa, puhtaalla
sydämellä ja sinulle antautuneella mielellä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. Aikakirja 25:1-2; Matteus 6:31-33

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:2-18 & Psalmit 17-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 9:37-48 & Joosua 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ALISTA OMA KEHOSI
Niin pyrkikää juuri sentähden kaikella
ahkeruudella osoittamaan uskossanne
avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
ymmärtäväisyydessä itsenne
hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä
kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä
jumalisuutta (2. Pietarin kirje 1:5-6).

Y

llä oleva sana “itsehillintä” on käännetty
kreikankielisestä sanasta “egkrateia” ja se
tarkoittaa itsekontrollia: kykyä ja tahtoa kontrolloida
omia impulsseja sekä kykyä lykätä välitöntä mielihyvää
pitkällä tähtäimellä saavutettavan hyödyn vuoksi. Se
tarkoittaa siis yksinkertaisesti kykyä malttaa ja odottaa
sekä sanoa “ei” tai “ei nyt” omille impulsseille.
Tämä oli juuri se hyvä luonteenpiirre, jota Mooses
toi esiin kasvettuaan prinssinä Faaraon hovissa.
Raamattu sanoo, “...kun hän kasvoi, hän kieltäytyi
tulemasta kohdelluksi Faaraon tyttärenpoikana. Sen
sijaan, että hän olisi valinnut nauttia ohikiitävistä
syntisistä nautinnoista, hän valitsi jakaa Jumalan
ihmisten ahdistukset” (Heprealaiskirje 11:24-25 NLT).
Joku saattaa nyt kysyä, “Entäpä, jos minulla ei ole
itsehillintää?”
Jos sinä olet uudestisyntynyt, tämä hyvä
ominaisuus, itsehillintä, on sinussa. Raamattu sanoo,
että se on yksi uudeksi luodun ihmishengen hedelmistä
(Galatalaiskirje 5:22-23). Jos joku tahtoo toimia
tehokkaasti itsehillinnän suhteen, hänen täytyy oppia
kontrolloimaan omia aistejaan. Voit saavuttaa tämän
kouluttamalla omaa kehoasi.
Sinun täytyy asettaa oma kehosi kurinlaiseksi:
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kouluta sitä niin kuin kouluttaisit hevosta aina siihen
saakka, kunnes se tekee sen, mitä sinä sille sanot, eikä
niin, että sinä tekisit sitä, mitä se sinulle sanoo. Mikäli
kehosi ei ole alamaisena sinulle, se tarkoittaa sitä,
että sinä olet oman kehosi orja. Et voi tehdä mitään
todella merkittävää Herralle, jos olet vielä oman kehosi
hallitsemana.
Paavali sanoi 1. Korinttolaiskirjeessä 9:27 KJV,
“...kuritan ruumistani ja pakotan sen tottelemaan…”
Voit esimerkiksi päättää, että sinä et nukahda silloin,
kun olet seurakunnassa, tai kun opiskelet Raamattua
tai kuuntelet Jumalan Sanaa: kyse on itsehillinnästä.
Älä myöskään löydä itseäsi jääkaapilta heti
tunnin päästä siitä, kun olet aloittanut paastoamisen.
Paastoamiseen kuuluu tärkeänä osana se, että kiellät
itseltäsi luonnolliset mielihalut alistaaksesi kehosi
oman henkesi alaisuuteen. Sinulla on kyky ja tahto
kontrolloida omia impulssejasi, alistaa kehosi ja kertoa
sille, mitä sen tulee tehdä. Kehosi tottelee sinua.

TUNNUSTUS
Minä olen Jumalan armeijan sotilas. Olen
ristiinnaulinnut lihani sen himoineen ja haluineen.
Sen tähden pidän kehoni alamaisena omalle
hengelleni. Minulla on kyky ja tahto kontrolloida
omia impulssejani sekä lykätä hetkellisiä mielihaluja
Jumalan kunniaksi ja pitkällä tähtäimellä saavutettavan
hyödyn vuoksi. Kerron keholleni, mitä tahdon sen
tekevän ja se tottelee minua! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Galatalaiskirje 5:22-23; 1. Korinttolaiskirje 9:24-27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:19-32 & Psalmit 19-20
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 9:49-62 & Joosua 16-17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANTAUDU HÄNEN
VANHURSKAUDELLE

21

Ja niin toteutui Raamatun sana:
“Aabraham uskoi Jumalaa, ja se
luettiin hänelle vanhurskaudeksi”,
ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi
(Jaakobin kirje 2:23).
n todella tärkeää ymmärtää se, että
O
vanhurskautta voidaan soveltaa ja määritellä
varsin laaja-alaisesti. Vanhurskaus on kuitenkin ennen

kaikkea Jumalan luonto, Hänen oikeassa olemisen
luontonsa. Jumalan luontoa voidaan kuvailla monista
eri perspektiiveistä käsin. Kuten sanomme esimerkiksi,
“Jumala on rakkaus”, joten rakkaus on siis osana Hänen
luontoaan. Mutta kun puhumme vanhurskaudesta,
kuvailemme silloin Jumalan luontoa hieman eri
perspektiivistä käsin.
Vanhurskaus Jumalan luontona tarkoittaa sitä,
kuinka Hän on aina oikeassa ja toimii vain ja ainoastaan
oikein. Kyse on Hänen täydellisyydestä, täsmällisyydestä
ja siitä, miten hän erottuu kirkkaudessa. Vanhurskaus
erottaa kirkkauden Jumalan kaikesta muusta. Tämä
vanhurskaus on täysin kaikkien ihmisten tai muiden
Jumalan luomien olentojen ulottumattomissa. Sen
vuoksi Jumala on antanut, lukenut meidän hyväksemme
ja siirtänyt meihin kaikessa hyväntahtoisuudessaan
vanhurskauden, jota kutsutaan “oikeassa asemassa
olemiseksi”.
Olet ehkä joskus saattanut kuulla sellaisesta asiasta
kuin “vaatimustenmukaisuustodistus”: tämä auttaa
sinua ymmärtämään sen, mitä vanhurskaus ja oikea
asema oikein tarkoittavat. Tällainen todistus kertoo
siitä, että tietty tuote täyttää sille asetetut standardit tai
hallituksen ja muiden viranomaisten asettamat ehdot.
On myös olemassa “kaupparekisteriote”, joka taas
kertoo sen, että tietty yhtiö on rekisteröitynyt oikein
valtion rekisteriin sekä toimittanut kaikki sille määrätyt
verot ja muut vaadittavat dokumentit. Näin ollen tällä
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firmalla on siis laillinen lupa harjoittaa liiketoimintaansa
kyseisessä kansakunnassa.
Oikeanlaisesta asioiden hoitamisesta ja hyvästä
asemasta kertovan todistuksen tavoin myös tällä oikealla
asemalla tarkoitetaan sitä, että sinulla on kyky seisoa
Jumalan edessä ja olla täysin hyväksytty. Nyt voimme
olla yhteydessä Hänen kanssaan ilman minkäänlaista
pelkoa tai häpeää. Kaikista kauneinta tässä on se, että
Hän ei odottanut sitä, että sinä olisit ensin “ollut sopiva”
tai “läpäissyt ja täyttänyt kaikki tarvittavat dokumentit”
tai vastannut kaikkiin vaadittuhin standardeihin: Hän
julisti sinut vanhurskaaksi sen perusteella, mitä Jeesus
teki sinun puolestasi.
Muistelepa vielä sitä, mitä luimme
avausjakeestamme, “Aabraham uskoi Jumalaa, ja
se luettiin hänelle vanhurskaudeksi….” Jumala antoi
Aabrahamille todistuksen oikeasta asemasta uskon
tähden. Samalla tavalla vanhurskaus annettiin myös
sinulle, kun sinä uskoit Jeesukseen Kristukseen. Se on
Jumalan lahja — armosta annettu lahja kaikille ihmisille.
Tämä lahja aktivoituu itse kunkin elämässä sillä hetkellä,
kun hän antautuu Jeesuksen Kristuksen Herruudelle.

TUNNUSTUS
Olen vastaanottanut armon kautta Jumalan
vanhurskauden luonnon. Minut on siirretty
Hänen Rakkaan Poikansa Kuningaskuntaan, jossa
hallitsen yhdessä Hänen kanssaan. Minulla on
hallintavalta yli Saatanan ja kaikkien elämän
olosuhteiden. Elän Jumalan vanhurskautena ja Hänen
vanhurskaudessaan. Sen vuoksi mikään tai kukaan
ei kykene enää tuomitsemaan minua, sillä Jumala
on vanhurskauttanut ja vapauttanut minut. Kunnia
Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 3:26-28; Roomalaiskirje 4:5-8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:1-26 & Psalmit 21-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 10:1-9 & Joosua 18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
51

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

torstai

22

PYHÄT TYÖSSÄÄN
Ja hän antoi muutamat apostoleiksi,
toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi,
toiset paimeniksi ja opettajiksi,
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi
palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin
rakentamiseen…
(Efesolaiskirje 4:11-12).

J

umalan ideana ja tarkoituksena ei ole se, että
vain jotkut meistä olisivat tehokkaina palveluksen
työssä, kun taas toiset seurakunnan jäsenet toimisivat
yhtä aikaa vain sivustaseuraajina. Palveluksentyö on
tarkoitettu jokaiselle kristitylle. Raamattu sanoo 2.
Korinttolaiskirjeessä 5:18, “Mutta kaikki on Jumalasta,
joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen
kautta ja antanut meille sovituksen viran.”
Huomaa tämä alleviivattu kohta: Jumala antoi
MEILLE — ei siis vain apostoleille, profeetoille, opettajille,
evankelistoille ja pastoreille - sovituksen palvelusviran!
Ketään meistä ei ole jätetty tämän ulkopuolelle. Hänen
tarkoituksenaan on opettaa Hänen Sanaansa meille
niin, että me kasvaisimme elämään Kuningaskunnan
elämää: hallitsemaan tätä maailmaa ja perustamaan
Hänen vanhurskautensa tänne maan päälle ja ihmisten
sydämiin.
Samalla, kun me toimimme tässä palveluksen
virassa, maailma tulee ihmettelemään meistä loistavaa
kirkkaudentäyteistä menestyksen, vaurauden ja voiton
elämää. Tämä johtuu siitä, että me olemme Hänen
lähettiläitään: valo pimeyden keskellä. Tämä on se
aika, kun sinun ympärilläsi olevien ihmisten, joilla ei ole
vielä jumalallista elämää, tulisi ihmetellä sitä, että oletko
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sinä kenties enkeli, kun julistat heille Evankeliumia niin
suurella voimalla ja yliluonnollisella tavalla. He sanoivat
Raamatun aikoina tätä samaa myös Stefanoksesta (Lue
Apostolien teot 6:15).
Hieman aikaisemmin jakeessa 5 sanotaan, että
Stefanos oli mies täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä: hän
ei ollut kuitenkaan apostoli eikä profeetta. Hänestä
tuli alkuaikojen Seurakunnan diakoni, joka oli täynnä
uskoa, voimaa ja Jumalan viisautta.
Nyt on sinun aikasi loistaa entistä kirkkaammin
Evankeliumin valoa ja tuoda miehiä ja naisia Jumalan
Kuningaskuntaan. Anna ihmisten nähdä sinun hyvät
tekosi kaikkialla, missä kuljet, ja ylistää Isääsi, joka
on taivaissa. Aivan niin kuin Raamatussa sanotaan,
“Kansat vaeltavat sinun valoasi kohti, kuninkaat
sinun koitteesi kirkkautta kohti” (Jesaja 60:3). Toisin
sanoen he tulevat kääntymään pimeydestä valoon ja
Saatanan hallintavallasta Jumalan luokse, kun sinä tuot
esiin Kristusta kaikkialla ja kannat mukanasi Hänen
kirkkaudentäyteisen Evankeliumin totuutta. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen Kristuksen lähettiläs, Hänen totuutensa
kantaja ja iankaikkisen elämän välittäjä. Hänen
kirkkaudentäyteisen Evankeliumin valo tulee julki
minun kauttani, Hänen kirkkautensa tulee esiin
minussa ja ihmiset kääntyvät pimeydestä valoon ja
Saatanan vallan alta Jumalan luokse. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 16:15-18; 1. Pietari 2:9;
Kolossalaiskirje 4:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:27-44 & Psalmit 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 10:10-24 & Joosua 19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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“ISIEN” TIETO
Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette
oppineet tuntemaan hänet, joka alusta
on ollut… (1. Johanneksen kirje 2:13).

R

aamatussa sanotaan, “Samoin mekin,
kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut
maailman alkeisvoimien alle” (Galatalaiskirje 4:3).
Tässä viitataan niihin ihmisiin, joita kuvaillaan sanalla
“nēpios” (kreikkaa): hengellisiin vauvoihin. He ovat
niitä ihmisiä, jotka ovat yhtenä päivänä flunssassa ja
seuraavana he kärsivät pääkivuista ja sydänvaivoista.
Sinä voit kuitenkin siirtyä tältä tasolta eteenpäin
tiedon avulla. Siihen tarvitaan kuitenkin treenausta: tämä
treenaus tuo sinut tilaan nimeltä “epignosis” (kreikkaa):
täsmälliseen ja tarkkaan Jumalan tuntemiseen täydessä
tiedon määrässä ja läheisessä suhteessa. Tätä kutsutaan
Isien tiedoksi.
Kun apostoli Paavali rukoili Seurakunnan puolesta,
hän näytti meille Hengen kautta sen, kuinka voimme
saada tällaista Jumalan tuntemusta. Hän sanoi, “Anoen,
että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala,
kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen
Hengen hänen tuntemisessaan...” (Efesolaiskirje
1:17-18). Kun sinä mietiskelet Jumalan Sanaa,
Kuningaskunnan elämän salaisuudet sekä se, kuinka
voit vaeltaa Hänen Sanansa todellisuudessa, tulevat
paljastetuiksi sinulle. Ja näin sinä voit tietää sen, kuinka
elää kirkkaudessa ja hallintavallassa kaikkien elämän
olosuhteiden yläpuolella.
Voi kunpa vain suurempi osa Jumalan ihmisistä
ymmärtäisi sen, keitä he ovat ja mitä heillä on
Kristuksessa Jeesuksessa! Kuinka se voisi olla edes
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mahdollista, että kun sinulla on tämä Jumalan elämä
itsessäsi, että kärsisit silti edelleen munuaisongelmista,
sydänvaivoista tai jostain muusta sairaudesta tai
taudista? Tämä ei ole luontosi mukaista: näin ei tulisi
olla.
Sinussa oleva elämä ei voi olla heikkouksien
vaivaamana: se on ylempänä Saatanaa ja kaikkia
tämän maailman lainalaisuuksia. Joten sen sijaan, että
tulisit levottomaksi tunnettuasi kehossasi jonkinlaisia
sairauden oireita, julista rohkeasti, “Minulla on
Jumalan elämä sisimmässäni ja tämä elämä täyttää
koko olemukseni sekä karkoittaa kaiken sen, mikä ei
ole yhdenmukaisessa linjassa tämän Jumalan elämän
kanssa.”
Tee tällaisia julistuksia yhä uudelleen ja uudelleen
ja pian tulet kokemaan, kuinka Jumalan voima
kirjaimellisesti syöksähtää ja liikkuu läpi koko kehosi.
Tämä on se tapa, miten “isät” vastaavat elämän
olosuhteisiin ja erilaisiin tilanteisiin: Jumalan Sanalla!
He eivät ole tämän maailman lainalaisuuksien orjia:
he elävät niiden yläpuolella. Siunattu olkoon Jumala!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos kaikista ihmeellisistä siunauksista,
joita olet antanut minun elämääni. Kiitos, että sinun
Sanasi kautta sinä luot henkeeni uskoa. Kiitos, että
opetat minulle kaiken totuuden, jotta voin vaeltaa
voitossa, kirkkaudessa, hallintavallassa ja kunniassa
iankaikkisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Pietari 1:2; 2. Pietari 3:18; Efesolaiskirje 4:14-15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:1-16 & Psalmit 26-29
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 10:25-37 & Joosua 20-21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN SAAVUTTI TAVOITTEENSA
Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä
ikuisista ajoista ja polvesta polveen,
mutta joka nyt on ilmoitettu hänen
pyhillensä… Kristus teissä, kirkkauden
toivo (Kolossalaiskirje 1:26-27).

T

arkastellaanpa kolmea Raamatun paikkaa,
jotka viittaavat Jeesuksen täytettyyn työhön.
Ensimmäinen on Johanneksen evankeliumista 17:4,
kun Hän sanoi Isälle, “...minä olen täyttänyt sen
työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.” Toinen
tapahtui ristillä, kun Hän sanoi, “Se on täytetty”
(Johannes 19:30). Kolmas löytyy Heprealaiskirjeestä
10:12-13, “Mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan
uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan
oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes hänen
vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.”
Herra Jeesus on tänä päivänä alas istuutuneena ja Hän
odottaa sitä, että Hänen vihollisensa pannaan Hänen
jalkojensa astinlaudaksi.
Hän ei istuisi nyt, jos Hän ei olisi saanut omaa
tarkoitustaan täytetyksi. Mutta ongelma on nyt siinä,
että suurin osa ihmisistä ei edes tiedä siitä, mitä Hän tuli
tekemään. Kun luet Efesolaiskirjeestä 3:3-5, huomaat
Hänen tulemisensa todellisen tarkoituksen olleen
mysteeri. Messiasta ja Hänen syntymäänsä koskien
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on kirjoitettu monia profetioita ja Hän täytti kaikki ne
ihmeelliset asiat, mitä Hänestä oli kirjoitettu. Mutta
Hänen tarkoitus oli profeetoille mysteeri.
Mikä oli tämä mysteeri? Se oli se, mistä luimme
avausjakeestamme: Kristus TEISSÄ, kirkkauden toivo!
Tämä on se mysteeri, joka on ollut kätkettynä ikuisista
ajoista, mutta on nyt tuotu ilmi Hänen pyhillensä.
Kunnia Jumalalle!
On siis olemassa vakuutus, takuu siitä, että elämäsi
on kirkkauden täyteistä, koska Kristus on sinussa!
Tämä on toivosi terveeseen, vauraaseen, yltäkylläiseen
ja menestyksekkääseen elämään! Sinulla on oikeus
kävellä pois kaikista ahdingoista. Voit kävellä ulos
köyhyydestä, puutteesta ja kaikenlaisista tarpeista sen
perusteella, mitä Kristus on saavuttanut sinua varten.
Sinun täytyy vain tulla yhä tietoisemmaksi Hänen
läsnäolosta ja kirkkaudesta omassa elämässäsi.

TUNNUSTUS
Jumalan kirkkaus ilmestyy raha-asioihini, terveyteeni,
liiketoimiini, perheeseeni ja palvelutyöhöni. Kristus
minussa on toivoni terveyden, vaurauden, yltäkylläisen
ja menestyksekkään elämän suhteen, jossa hallitsen
yli Saatanan ja olosuhteiden. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:10-11; Efesolaiskirje 3:3-6; Johannes 10:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:17-31 & Psalmit 30-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 10:38-42 & Joosua 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYHÄN HENGEN “JAKAMISTA”
Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan
todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja
moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla
Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan?
(Heprealaiskirje 2:4 KJV).

Y

lempänä oleva sana “lahjoja” ei olisi tullut
kääntää lahjoiksi, vaan “jakamiseksi”, koska
se tulee kreikan kielen sanasta “merismos”. DouayRheims käännös kääntää tämän täsmällisesti oikein.
Siinä sanotaan, “Jumala antoi todistuksensa ihmeillä
ja merkeillä ja monin väkevin teoin ja jakamalla Pyhää
Henkeä oman tahtonsa mukaisesti.”
Mitä Raamattu tarkoittaa tällä “Pyhän Hengen
jakamisella?” Se, mitä Jeesus teki Johanneksen
evankeliumissa 20:20 antaa meille tästä ideaa.
Raamattu kertoo Hänen puhaltaneen opetuslapsiinsa
ja sanoneen, “Ottakaa Pyhä Henki” (Johannes 20:22).
Hän “jakoi” tai palveli Pyhää Henkeä heihin. Halleluja!
Me olemme Uuden Testamentin palvelijoita,
emme kirjaimen, vaan Hengen (2. Korinttolaiskirje
3:6). Me olemme Pyhän Hengen jakelijoita ja edustajia.
Muista, mitä luimme avausjakeestamme! Ketkä olivat
ne, jotka tekivät ihmeitä ja merkkejä ja voimallisia
tekoja? Apostolit! Jumala teki ihmeitä, merkkejä ja
voimallisia tekoja “jakaen Pyhää Henkeä” heidän
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kauttaan.
Raamattu sanoo, että me olemme Uuden
Testamentin palvelijoita Kristuksen mysteereissä (1.
Korinttolaiskirje 4:1). Halleluja! Me olemme Hengen
palvelijoina “palvelemassa” Uuden Testamentin
siunauksia eteenpäin niin kuin tarjoilija, joka tarjoilee
ravintolassa. Voit siis sanoa aivan kuten Paavali, “Minä
olen Hengen palvelija.”
Sinä voit laskea kätesi jonku ylle ja sanoa, “Ota
vastaan Pyhä Henki” ja hän tulee täyttymään Pyhällä
Hengellä. Pyhä Henki voi mennä sinusta viiteen,
kymmeneen tai sataan ihmiseen ja vielä useampiinkin.
Kunnia Jumalalle! Tätä Hän on kutsunut meidät
tekemään Hänen palvelijoinaan ja lähettiläinään. Me
olemme jumalallisen järjestyksen kantajia. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen iankaikkisten totuuksien kantaja, Pyhän
Hengen jakelijana ja edustajana. Olen kaiken aikaa
Hengellä täytettynä. Siksi, kaikkialla missä kuljen,
minä jaan Uuden Testamentin siunauksia täyttäen
monet Pyhällä Hengellä ja tuon heidät sisälle Jumalan
Valtakuntaan. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 8:14-17; 2. Korinttolaiskirje 3:4-6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:1-17 & Psalmit 32-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 11:1-13& Joosua 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VAELLA SIUNAUKSISSA
Älkää kostako pahaa pahalla, älkää
herjausta herjauksella, vaan päinvastoin
siunatkaa; sillä siihen te olette
kutsututkin, että siunauksen perisitte
(1. Pietarin kirje 3:9).

E

ikö ole mahtavaa tietää, että siunausten elämä
on sinun perintönäsi Kristuksessa Jeesuksessa?
Jumala on jo siunannut sinua aivan rajattomasti. Hän
on siunannut sinua KAIKELLA hengellisellä siunauksella
taivaallisissa Kristuksessa (Efesolaiskirje 1:3). Raamatun
mukaan Hän on siunannut sinua jo ennen kuin edes
tunsit Häntä. Miten armollinen Herra onkaan!
Se, että joku on kutsuttu perimään siunaukset
on kuitenkin vielä aivan eri asia kuin siunausten
todellisuudessa vaeltaminen. Jotta voit vaeltaa Jumalan
siunauksissa, sinun täytyy tunnistaa se, että sinä olet
siunattu. Sinun täytyy nähdä itsesi siten, miten Jumala
näkee sinut ja puhua itsestäsi sen mukaisesti, miten
Hän sinusta puhuu.
Kun Jumala katsoo sinuun, kaikki mitä Hän näkee,
on sinussa oleva menestys, voitto ja erinomaisuus. 1.
Pietarin kirjeessä 2:9 AMPC, Hän sanoo, “Mutta te
olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhitetty
kansa, [Jumalan] omaksi ostamia erityisiä ihmisiä,
jotta voisitte tuoda esiin ihmeellisiä tekoja, hyvyyttä
ja täydellisyyttä Hänestä, joka on pimeydestä kutsunut
teidät Hänen ihmeelliseen valoonsa.” Jumalan Sana
on Hänen viisautensa Sana sinun elämääsi koskien,
joten puhu sitä jatkuvasti.
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1. Korinttolaiskirje 2:12-13 sanoo, “Mutta me
emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen
Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä
Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me myös
puhumme.” Kun tunnustat siunauksia, se saa ne
perustetuiksi omaan elämääsi. Sinun täytyy julistaa sitä,
että sinä olet Jumalan vanhurskaus, jopa silloinkin, kun
tunnet olosi tuomituksi. Sinun täytyy julistaa, että sinulla
on jumalallinen elämä ja elät jumalallisessa terveydessä,
vaikka tuntisitkin kehossasi kipuja.
Julista aina sitä, kuka sinä olet Kristuksessa. Sinä
olet Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen
(Roomalaiskirje 8:17). 1. Korinttolaiskirje 3:21 sanoo,
“...kaikki on teidän….” Sinut on kutsuttu elämään
kirkkauden, kunnian, hallintavallan ja voiman elämää.
Ole tietoisena tästä, tunnusta sitä ja vaella sen
mukaisesti.

TUNNUSTUS
Minä olen sitä, mitä Jumala sanoo minun olevan.
Hän on tehnyt minusta jumalallisten siunausten
kantajan, Hänen siunausten ruumiillistuman kaikessa
täyteydessään. Näin ollen minä elän kutsumukseni
mukaisesti! Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:3; 1. Mooses 12:2-3; Galatalaiskirje 3:29

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:18-32 & Psalmit 35-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 11:14-26 & Joosua 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PAKOTTAVA TAHTOTILA
MUUTOKSEEN
tiistai

...Vanhurskaan harras (sydämellinen,
jatkuva) rukous tuo valtavan voiman
käytettävissä olevaksi [dynaamisesti toimivan
voiman] (Jaakobin kirje 5:16AMPC).

M

ikä tahansa kaipaamasi positiivinen muutos
on mahdollinen Jeesuksen Nimessä Pyhän
Hengen voiman kautta. Kun katsomme Raamattuun,
huomamme sieltä esimerkkejä ihmisistä, jotka olivat
epätoivoisia muutoksen saamisen suhteen ja siitä, mitä
he tekivät. Sinä voit myös oppia sen, mitä he oppivat.
Toimi niin kuin he toimivat ja saat myös sen, mitä he
saivat.
Otetaanpa Hannan tapaus esimerkkinä. Hanna
oli vuosikausia lapseton, kunnes hän päätti, että hänen
täytyy saada ihme. Hän meni Herran huoneeseen,
lankesi kasvoilleen Jumalan eteen ja rukoili, vannoi
valan ja sai tahtomansa.
Kuinka pakottava tahtotila sinulla on oman
taloudellisen tilanteesi muuttamiseen? Miten
pakotettuna olet muuttamaan terveydentilaasi?
Kuinka pakottava tahtotila sinulla on seuraavalle
tasolle siirtymiseen ja yliluonnollisen kokemiseen
päivittäisessä elämässäsi, palvelutyössäsi, opinnoissasi,
liiketoimissasi tai urallasi?
Menestys ja kehitys edellyttää kaikilla osa-alueilla
hyvin yksinkertaisia perusperiaatteita. Yksi näistä on
vahva pakottava tarve. Tahtomisesi tulee olla tarpeeksi
vahvaa, jotta se pakottaa sinut tekemään ne oikeat ja
tarvittavat toimenpiteet. Markuksen evankeliumissa
5:25-29 näemme toisen silmiinpistävän esimerkin siitä,
miten toivottu muutos toteutui. Kyse on verenvuotoa
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sairastaneesta naisesta, joka oli kärsinyt 12 pitkää
vuotta, mutta hän päätti vastaanottaa ihmeen itselleen.
Pakottavan tahtotilan ajamana hän raivasi tiensä
väenpaljouden läpi Jeesuksen luokse, uhmaten jopa
sitä kieltoa, jonka nojalla hän ei olisi saanut olla
fyysisessä kontaktissa muiden kanssa. Hänen kärsimän
verenvuodon johdosta hän oli epäpuhdas. Näin ollen
hän otti siis riskin kivitetyksi tulemisesta, jos hänet
tavattaisiin julkisella paikalla tuon ajan juutalaisen lain
mukaisesti (3. Mooses kirja 15:25-27).
Hänen kaipuu vapauteen parantumisen kautta
pakotti kuitenkin hänet toimimaan uskossa ja hän sai
ihmeensä. Markuksen evankeliumissa 9:23 Jeesus
sanoi, “...Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.”
Joten sillä ei ole väliä, missä tilanteessa olet elämässäsi
tällä hetkellä, kaikki on mahdollista. Toimi Jumalan
Sanassa. Toimi uskossa ja ole aivan ehdoton sen
tuloksen suhteen, jonka tahdot saada ja se tulee
tapahtumaan.

RUKOUS
Kiitos rakas Isä tästä voitokkaasta elämästäni
Kristuksessa. Minä olen menestys, vaellan voitossa,
jumalallisessa viisaudessa ja Hengen hallintavallassa,
koska uskoni on aktiivinen ja minä näen ja elän
Sanasi todellisen valon mukaisesti, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 18:1-8; Heprealaiskirje 11:32-33; Markus 5:25-29

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 2:1-29 & Psalmit 38-41
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 11:27-36 & Tuomarien kirja 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYHÄ HENKI - SINUN ETUSI
Mutta te tulette vastaanottamaan
voiman (kyvykkyyden, tehokkuuden ja
vallan), kun Pyhä Henki tulee teihin…
(Apostolien teot 1:8 AMPC).

O

nko elämässäsi, urallasi, palvelutyössäsi,
työssäsi tai opinnoissasi jonkinlaisia rajoja,
joita tahtoisit rikkoa? Onko sinulla jotain uusia
tavoitteita, joita tahtoisit asettaa? Haluatko tehdä
uusia aluevaltauksia? Mitä sinä tahdot saavuttaa?
Sisimmässäsi oleva Pyhä Henki on kilpailuetusi! Hänen
voimassaan ja armossaan on jotain, mikä saa sinut
tekemään todella poikkeuksellisia ja käsittämättömiä
asioita!
Jos olet saanut jonkun toimeksiannon tai projektin
tehtäväksi esimerkiksi koulussasi tai työpaikallasi, tai
jos olet saanut evankeliointi tehtävän paikallisessa
seurakunnassasi, toteuta se Hengen voiman, viisauden
ja johdatuksen avulla. Tule tietoiseksi siitä, että sinä
olet valmis tätä tehtävää varten, koska suurempi on
Hän, joka elää sinussa; Hän tekee työtään sinussa ja
sinun kauttasi.
Raamattu sanoo, “sillä Jumala on se, joka teissä
vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että
Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi” (Filippiläiskirje 2:13).
Sakarjan kirja 4:6 sanoo: “...Ei sotaväellä eikä voimalla,
vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” Tämä
sama Henki on tänä päivänä sinun sisimmässäsi ja
Hän on tuonut elämääsi Jumalan kirkkauden, Hän
johdattaa sinua, antaa sinulle suuntaa, viisautta ja kykyä
“seinien läpi kävelemiseen” ja uusien paikkojen haltuun
ottamiseen. Hän on täyttänyt sinut yliluonnollisella
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kyvykkyydellä, jonka avulla voit tehdä sellaisia asioita,
joita ei voida ihmisjärjellä selittää.
2. Korinttolaiskirje 3:5 AMPC sanoo, “Ei niin,
että me olisimme kelvollisia (päteviä ja riittäviä
kyvykkyydessä) itsessämme muodostamaan
henkilökohtaisia arvioita tai väittämään tai laskemaan
mitään meistä itsestämme tulevaksi, sillä meidän
voimamme ja kyvykkyytemme ja riittoisuutemme on
Jumalasta.“ Siunattu olkoon Jumala! Sano itsellesi joka
päivä: “Minä voin tehdä kaiken Pyhän Hengen avulla,
joka elää minussa!”
Ota kaikki hyöty irti Pyhän Hengen persoonasta,
voimasta, armosta ja Hänen palvelutyöstään elämässäsi!
Hän on sinun etusi. Hän saa sinut näkemään,
ajattelemaan ja tekemään sellaisia asioita, mihin
tavalliset ihmiset eivät kykene.

RUKOUS
Siunattu Pyhä Henki, rakastan sinua niin paljon!
Minä tunnistan sinut omana etunani. Sinä olet Se,
jota tarvitsen ollakseni täydellinen menestys tässä
elämässä. Kiitos siitä, että sinun kyvykkyytesi, voimasi
ja viisautesi tekevät voimallisesti minussa työtään.
Minä vaellan terveydessä, voitossa, menestyksessä ja
voimassa samalla, kun sinä aikaan saat sen, että minä
toteutan sinun hyvää tahtoasi elämässäni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 14:16-17; Kolossalaiskirje 1:26-29

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 3:1-31 & Psalmit 42-44
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 11:37-44 & Tuomarien kirja 2-3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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29
MIELESI: INSTRUMENTTINA OMALLE
MUUTOKSELLESI
torstai

…Älkää mukautuko tämän maailman
menoon, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta, niin että osaatte
arvioida, mikä on se hyvä, hyväksyttävä
ja täydellinen Jumalan tahto
(Roomalaiskirje 12:2 KJV).

J

umala Sana on todella selkeä sen suhteen, kuinka
me voimme elää aikaansaavaa, tuotteliasta
ja tehokasta menestyksen elämää: se tapahtuu
uudistamalla omaa mieltäsi Jumalan Sanalla. Miksi
sinun mielesi on niin tärkeä? Siksi, että Jumala on
suunnitellut mielesi olemaan instrumenttina omalle
muutoksellesi.
Sinun mielelläsi on rajoittamaton potentiaali luoda
mitä tahansa tahdot. Kun laitat oman mielesi voiman
toimimaan, mahdollisuudet ovat loputtomat. Ei ole
olemassa mitään rajaa sille, mitä sinä voit saavuttaa
eikä yhden yhtäkään rajoitusta sen suhteen, kuinka
korkealle voit elämässäsi päästä.
Sinun menestyksesi määrittyy pohjimmiltaan
oman mielesi sisällön ja laadun perusteella, koska
omalla mielelläsi voit muuttaa mitä tahansa sinua
itseäsi koskevaa: voit luoda täydellisen rakenteen
ja hallittavuuden omaan elämääsi ja nauttia aivan
äärimmäisyyksiin saakka tästä Jumalan sinulle
antamasta erityisten siunausten elämästä.
Avaa oma mielesi Jumalan Sanalle opiskelemalla ja
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mietiskelemällä sitä. 2. kirje Timoteukselle 2:15 sanoo,
“Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka
koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä,
joka oikein jakelee totuuden sanaa.” Jatkuvan Sanan
mietiskelyn seurauksena sinun mielesi tulee järjestetyksi
ja ohjelmoiduksi erinomaisuuteen, suurenmoisuuteen
ja menestykseen. Mielesi sisältö ja prosessointi
synkronoituu Jumalan ajatusten ja Hänen täydellisen
tahdon kanssa samaan linjaan elämääsi koskien. Tämä
on juuri sitä, mikä saa aikaan muutoksen.
Se, kuka sinä olet tänään, on ilmaisua tai ulostuloa
oman mielesi toiminnasta. Jumalan Sanan avulla sinä
voit työstää omaa mieltäsi ja muuttaa sen sisältöä,
ja tämä muutos tulee näkyviin elämäsi laadun
kohentumisessa, se heijastuu myös luonteeseesi ja
näkyy niissä tuloksissa, joita saat elämässäsi aikaan.

RUKOUS
Siunattu Herra, kun minä mietiskelen Raamatun
kirjoituksia, mieleni uudistuu, tulee järjestykseen
ja ohjelmoituu tuottamaan erinomaisuutta. Minun
mieleni on sinun Sanasi vartioimana ja täysin
antautuneena oikeanlaisille ideoille, ajatuksille
ja tiedolle. Ja siksi minä vaellan korkeammilla
kirkkauden, voiton ja menestyksen tasoilla, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 4:23; Filippiläiskirje 4:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 4 & Psalmit 45-48
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 11:45-54 & Tuomarien kirja 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ASETA SE OMAAN ELÄMÄÄSI
Ikuisesti HERRA, sinun sanasi on
asetettuna taivaassa (Psalmi 119:89 KJV).

Ä

lä koskaan hyväksy mitään sellaista, mikä ei ole
linjassa sen kanssa, mitä Sana sanoo sinusta.
Älä koskaan kyseenalaista Sanan luotettavuutta. Usko,
hyväksy ja vahvista se sanomalla, että sinä olet sitä,
mitä Jumala sanoo sinun olevan. Sinulla on kaikki se,
mitä Hän sanoo sinulla olevan ja sinä voit tehdä kaiken
sen, mitä Hän sanoo, että sinä voit tehdä.
Anna Jumalan Sanan luoda sinulle uusi mielenlaatu,
uusi tapa ajatella. Älä sano, että sinä olet sairas vain
siksi, että koit jotain sairauden oireita kehossasi. Jos
puhut näin, silloin sinä käyt Sanaa vastaan. Sana sanoo,
että jos Hänen Henkensä, joka herätti Jeesuksen
kuolleista, elää sinussa (ja kiitos Jumalalle, että Hän
todellakin elää), tämä sama Henki elävöittää myös
sinun kuolevaisen ruumiisi (Roomalaiskirje 8:11).
Tämän vuoksi sinun tunnustuksesi tulisi aina olla,
“Minä olen elävöitetty Pyhän Hengen toimesta.
Jumalallinen terveys on osana minun luontoani ja yksi
niistä siunauksista, jotka kuuluvat minulle ja joista minä
nautin Kristuksessa Jeesuksessa.”
Jos sinä koet jonkinlaista heikkoutta, epäilystä,
lannistumista tai jos elämässäsi on jotain tarpeita, älä
hyväksy tällaisia kummallisuuksia sellaisina asioina,
jotka muka kuuluisivat elämääsi. Sinun elämäsi on
tarkoitettu Jumalan kirkkautta varten.
1. Pietarin kirje 2:9 AMPC sanoo, “Mutta te olette
valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhitetty kansa,
[Jumalan] omaksi ostamia, erityisiä ihmisiä, jotta
voisitte tuoda esiin ihania tekoja ja täydellisyyden
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hyveitä Hänelle, joka on pimeydestä kutsunut teidät
Hänen ihmeelliseen valoonsa.” Jumalan Sana on
käytännöllistä. Kun sinä esimerkiksi luet tällaisen Sanan
paikan, sinun tulisi vastata siihen sanoen, “Siunattu
olkoon Jumala! Minun elämäni on täynnä Hengen
kirkkautta, kauneutta, viisautta ja erinomaisuutta, ja
minä tuon esiin kaikkea tätä omalle maailmalleni!”
Sana sanoo, “Kaikki on mahdollista sille, joka
uskoo.” Sinun tulisi vastata tähän sanomalla, “Kyllä
Herra, koska sinun kyvykkyytesi tekee työtään minussa,
pontentiaalini on rajaton. Minulla on jatkuvasti kasvava
kapasiteetti, jonka avulla voin tehdä paljon enemmän.”
Jumala Sana toimii sinun kohdallasi ainoastaan
silloin, kun sinä annat sille oikeanlaisen vastauksen.
Kyllä, Jumalan Sana on voimallinen ja asetettuna
taivaassa, mutta sinun täytyy asettaa se omaan
elämääsi omien julistustesi kautta: “Hän on sanonut...
jotta me voisimme rohkeasti sanoa…” (Heprealaiskirje
13:5-6 KJV). Halleluja!

TUNNUSTUS
Elämäni on suunniteltu Jumalan toimesta
erinomaisuutta varten. Minä vaellan jumalallisessa
terveydessä, menestyksessä ja vanhurskaudessa.
Kristus on minun kyvykkyyteni ja pätevyyteni; Hänen
kauttaan kaikki on mahdollista minulle. Minä tiedän,
kuka minä olen, mitä minulla on ja että voin tehdä
kaiken Kristuksessa. Minun potentiaalini on rajaton.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 55:10-11; Markus 13:31

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 5:1-11 & Psalmit 49-51
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 12:1-12 & Tuomarien kirja 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PIDÄ SAATANA KURISSA
Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka
uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos
riivaajia… (Markus 16:17).
räs tärkeä totuus, mikä jokaisen kristityn tulisi
E
ymmärtää, on se, että Jeesus on voittanut ja
syrjäyttänyt pois hallintavallasta Saatanan ja kaikki

hänen demoninsa täydellisesti ja lopullisesti. Siksi
yhdenkään kristityn ei tulisi pelätä Saatanaa, hän
ei ole minkäänlainen tekijä. Ajattelepa sitä faktaa,
että ensimmäinen asia, jonka Jeesus sanoi, että me
voisimme tehdä Hänen Nimessään, on demonien pois
ajaminen. Tämä näyttää meille sen, miten Saatana on
tullut täysin halvaannutetuksi.
Vaikka sinä olisit antanut elämäsi Kristukselle
vasta hetki sitten, sinulla on silti auktoriteetti Saatanan
yli ja voit ajaa ulos demoneita. Tämä johtuu siitä,
että uudestisyntyneenä sinulla on Jumala elämä
ja Kristuksen vanhurskaus; sinulla on Jeesuksen
auktoriteetti. Siksi Saatanan kurissa pitämisessä ei ole
kyse siitä, kuinka pitkään sinä olet ollut kristittynä tai
kuinka “hengellinen” ajattelet itse olevasi; kyse on
Jeesuksesta ja Hänen antamastaan auktoriteetista, jossa
sinä voit elää ja vaeltaa Hänen Nimessään.
Saatanalla ei ole mitään oikeutta riehua elämässäsi,
kotonasi, kaupungissasi, kansakunnassasi tai sinulle
rakkaiden ihmisten elämissä; aja hänet pois! Harjoita
Kristuksessa olevaa auktoriteettiasi hänen ylitseen.
Aja hänet ulos missä vaan ja milloin vaan käyttämällä
Jeesuksen Nimeä. Kun sinä puhut Saatanalle Jeesuksen
Nimessä, hän vastaa siihen aivan niin kuin hän kuulisi
Jeesuksen puhuvan hänelle suoraan.
Saatat kysyä, “Mitä jos se demoni ei lähdekään,
kun minä yritän ajaa sitä ulos?” Sellainen ei ole edes
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mikään vaihtoehto, jos teet sen Jeesuksen Nimessä;
kun sinulla on tietoisuus siitä, mitä tämä Nimi edustaa.
Ymmärrä tämä: me vaellamme Hänen Nimessään ja
Hänen Nimessään vaeltaminen tarkoittaa sitä, että
tunnistamme Hänen Nimessään olevan voiman ja
auktoriteetin. Elämme siis tietoisena siitä, mitä Hänen
Nimensä edustaa.
Filippiläiskirje 2:9-10 sanoo, “Sentähden onkin
Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut
hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen
notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että
niitten, jotka maan päällä ovat….” Jos tiedät tämän,
sinä et neuvottele demonien kanssa, vaan sinä ajat
ne ulos! Yksikään paholainen ei voi kestää Jeesuksen
Nimeä. Demonit tietävät, mitä tämä Nimi edustaa,
koska he ovat tietoisia siitä, että Jeesus riisui aseet
hallituksilta ja valloilta helvetissä ja asetti heidät julkisen
häpeän alaiseksi. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä olen syntynyt voittajana ja minä elän voitokkaasti
yli Saatanan ja olosuhteiden. Elän ylivertaista
elämää kaikkia tämän maailman korruptoituneita
vaikutuksia ylempänä, koska suurempi on Hän, joka
elää minussa. Hänessä minä vaellan vanhurskauteni
valossa, tuon esiin Hänen hallintavaltaansa ja tuon
julki jatkuvasti Hänen viisauttaan, joka on minun
hengessäni. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:4; Luukas 10:18-19; Apostolien teot 16:16-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 5:12-21 & Psalmit 52-55
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 12:13-21 & Tuomarien kirja 6
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
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KIRJOITTAJASTA

P

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

Muistiinpanoja
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