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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 4,000 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

Hermonin vuori

Hermonin vuori, joka tunnetaan myös
nimellä “pyhä vuori”, on Israelin korkein
vuori. Se toimii Joosuan valloittaman
Luvatun maan pohjoisena rajana (Joosua
12:1; 13:5). Hermonin vuorella, joka
tunnetaan myös Siionina, on aina kastetta
(5. Mooseksen kirja 4:48) ja Daavid vertasi
tätä Jumalan kansan voiteluun: “Se on kuin
aamun kaste, joka Hermonilta laskeutuu,
Siionin huipuilta. Siionille Herra on
antanut siunauksensa: siellä on elämä,
ikuinen elämä” (Psalmi 133:3).
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maanantai 1
MEIDÄN YHTEYTEMME HENGEN
KANSSA

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

P

yhän Hengen osallisuus” ylempänä
olevassa jakeessa viittaa partneruuteen,
kommunikaatioon ja yhteyteen Pyhän Hengen kanssa.
Tämä pitää sisällään Hänen kanssaan puhumisen,
Hänen opastuksensa ja Herruutensa alaisuuteen
antautumisen, ajatustesi jakamisen Hänen kanssaan
sekä Hänen ajatusten vastaanottamisen omaan
henkeesi Sanan kautta. Tämä on sitä, mikä tekee sinusta
täysin poikkeuksellisen menestyjän elämässäsi.
Jotkut eivät ole ymmärtäneet näitä Pyhän
Hengen yhteyden tuomia täysin kiistattomia hyötyjä
ja siunauksia. Sinun yhteydestäsi Pyhän Hengen
kanssa tulisi muodostua merkittävä osa jokapäiväisestä
rutiinistasi.. Hän tahtoo olla mukana jokaisella elämäsi
osa-alueella.
Kristityt, jotka ottavat Pyhän Hengen yhteyden
tosissaan, ovat usein suojassa ikäviltä asioilta ja
tapahtumilta. Hän sanoi psalmissa 32:8, “Minä opetan
sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa;
minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee.”
Miten ihmeellistä! Seuraavassa jakeessa 9 Hän antaa
tärkeän kehotuksen sanomalla, “Älkää olko kuin
järjettömät eläimet, kuin muulit ja hevoset, joita täytyy
hillitä suitsilla ja kuolaimilla, muuten ne eivät suostu
ohjattaviksi” (Psalmi 32:9).
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Saatat kuulla uutisen, “25 ihmistä kuoli tulipalossa ja
eräs kristitty sisar oli heidän joukossaan.” Tai saatat kuulla,
“Eräs kristitty veli matkusti vierailemaan vanhempiensa
luona, hän joutui matkalla onnettomuuteen ja kuoli.”
Tämän ei pitäisi mennä näin! Mitään onnettomuutta
tai vahinkoa ei satu sellaiselle Jumalan lapselle, joka
on virittäytyneenä Hengen taajuudelle ja täyttynyt
Hänen tahtonsa tuntemisella kaikessa viisaudessa ja
hengellisessä ymmärryksessä.
Kun olet antautunut Hengelle ja Sanalle, Raamattu
sanoo, “...saat asua turvassa ja olla rauhassa
onnettomuuden kauhuilta” (Sananlaskut 1:33).
Halleluja! Rakenna läheinen suhde Pyhän Hengen
kanssa. Tunne Hänet itseäsi varten. Kommunikoi
Hänen kanssaan jatkuvasti rukouksessa ja Sanan
mietiskelyn kautta. Muista, että Hän on se Auttaja,
Neuvonantaja, Opettaja, Asianajaja, Lohduttaja,
Vahvistaja ja Rinnallakulkija, jonka Jeesus sanoi
lähettävänsä meille Isän luota.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos kallisarvoisesta Pyhän Hengen
lahjasta. Kiitos, että olet lähettänyt Hänet opastamaan
ja johdattamaan minua omassa elämässäni niin, että
täytän päämääräni Kristuksessa. Pyhän Hengen
yhteyden kautta minä hallitsen pimeyden voimien ja
tämän maailman järjestelmien yläpuolella, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 16:13; Sananlaskut 1:24-33

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 1 & Jeremia 34-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 9:1-7 & 1. Aikakirja 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUKSESSA KAIKKI ON ELOSSA
Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen
odottaa Jumalan poikien ilmestymistä
(Roomalaiskirje 8:19 KJV).

I

hmisten maailmassa kaikki on orjuuden
alaisuudessa (Roomalaiskirje 8:20), mutta
Jumalan maailmassa asiat ovat toisin. Jeesus otti
esimerkiksi viisi leipää ja kaksi kalaa, puhui niille ja ne
moninkertaistuivat niin, että jopa 5000 miestä (naisia
ja lapsia ei edes laskettu mukaan) tulivat ruokituiksi ja
monta korillista jäi vielä tähteinäkin (Matteus 14:17-20).
Markuksen evankeliumissa 3:1-5 Jeesus katsoi
mieheen, jonka käsi oli kuivettunut ja sanoi Hänelle,
“Ojenna kätesi.” Kun mies ojensi kätensä, se tuli täysin
terveeksi. Hän puhui rammoille jaloille ja ne tulivat
terveiksi. Hän puhui miehelle, jolla ei ollut jalkoja ja
hänelle kasvoi jalat.
Kun hän tuli sen haudan ovelle, johon Lasarus oli
haudattu, Hän lausui kiitos rukouksen Isälle ja sitten
Hän huusi kovalla äänellä, “Lasarus, tule ulos.” Lasarus,
joka oli ollut kuolleena haudassa jo 4 päivää, tuli sieltä
ulos elossa (Johannes 11:41-44).
Hän herätti myös Jairuksen tyttären eloon. Hän otti
kuollutta tyttöä kädestä kiinni ja sanoi, “Nouse ylös!”
Ja hän nousi takaisin elämään (Luukas 8:54). Entäpä
sitten lesken poika, joka asui Nainin kaupungissa?
Häntä kannettiin kuolleena jo haudattavaksi.
Nähdessään lesken murheissaan, Jeesus käveli
8
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hänen luokse ja kosketti arkkua sanoen, “Nuori mies,
minä käsken sinua nousemaan.” Kuollut nuori mies
nousi istumaan ja Jeesus antoi hänet takaisin äidilleen
(Luukas 7:11-15). Kristuksessa on vapaus, ja Hän
demonstroi meille tätä Hengen vapautta, jonka Hän
meille toi. Kristuksessa ei ole sellaista kuin “ei-elävä”
tai sellaisia asioita kuin jäte, turhuus ja kuolema.
Koko luomakunta huokaa tuskissaan odottaessaan
vapauttamistaan Jumalan poikien kirkkauteen. Nyt, kun
sinä olet saapunut näyttämölle, päästä luomakunta
vapaaksi, vapauta se. Puhu siunauksia kaikelle
ympärilläsi olevalle, mikä on “kuollutta” ja tuo vapautus
kaikille luoduille omassa maailmassasi. Vapauta heidät
Kristuksessa siteistä ja korruptiosta Jumalan poikien
kirkkauden vapauteen.

TUNNUSTUS
Minä vapautan menestyksen, terveyden, siunauksen
ja elämän sanoja jokaiselle luodulle omassa
maailmassani ja autan heidät vapaiksi korruption
siteistä Jumalan poikien kirkkauden täyteiseen
vapauteen. Kaikki minussa ja ympärilläni on aina
uutta, erinomaista, täydellistä ja kaunista, sillä
elämä tekee työtään minussa ja minun kauttani.
Yliluonnollisesta tulee minulle jokapäiväistä, sillä
minä tuon julki iankaikkista elämää. Halleluja.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 15:30-31; Matteus 6:18; 1. Korinttolaiskirje 15:22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 2 & Jeremia 36-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 9:8-17 & 1. Aikakirja 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOITTO HÄNEN NIMESSÄÄN
...Sen, joka voittaa, minä annan
syödä elämän puusta, joka on
Jumalan paratiisissa
(Ilmestyskirja 2:7).

Y

lempänä olevassa jakeessa, kuten myös useissa
muissakin Raamatun paikoissa, voimme
huomata, miten Herra kehottaa meitä jatkuvasti
voittamaan. Hän ilmoittaa tämän saman kaavan
mukaisesti Ilmestyskirjassa 2:11, “Sitä, joka voittaa,
ei toinen kuolema vahingoita.” Jeesus sanoi tämän
ja Hän toisti tämän vielä Ilmestyskirjassa 3:12, “Joka
voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin….”
Jeesus on jo voittanut tämän maailman ja kun Hän
teki sen, me olimme Hänessä. Hän voitti meitä varten.
Johannes 16:33 Hän sanoi, “...mutta olkaa turvallisella
mielellä: minä olen voittanut maailman.” Hänessä
me olemme kukistaneet Saatanan ja kaikki helvetin
demonit, mutta meidän tulee pitää kiinni voitostamme.
Tämä on meidän tehtävämme. Juuri tästä on kyse
uskon kilvoituksessa.
Herra tietää, että vastustaja yrittää taistella meitä
vastaan tämän maailman järjestelmien kautta. Mutta
Herra kehotti meitä vastustamaan häntä uskossa
kestävinä. Tästä on kyse uskon kilvoituksessa ja
Hän ei suinkaan jättänyt meitä tänne aseettomina
taistelemaan. Kun Daavid kohtasi Goljatin, hän sanoi,
“Sinä tulet minua vastaan miekan, keihään ja kilven
voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran
Sebaotin nimessä…” (1. Samuel 17:45 KJV). Tämä oli
hänen aseena: Herran Sebaotin nimi! Tällä nimellä hän
voitti filistealaiset. Halleluja!
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Tämä on myös meidän aseenamme tänä päivänä.
Jeesus sanoi, “Minun nimessäni he ajavat ulos
riivaajia…” (Markus 16:17). Tämä tarkoittaa, että
Hänen Nimessä sinä hallitset, kontrolloit ja karkotat
demoneja. Hän sanoi, että meidän tulee myös käyttää
Hänen Nimeään kaikenlaisissa olosuhteissa: “Ja kaikki,
minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran
Jeesuksen nimessä…” (Kolossalaiskirje 3:17). Siinä on
voitto!
Kun menet tänään toimistollesi, kouluun tai
työpaikallesi, käytä Jeesuksen Nimeä. Tämä tarkoittaa,
että mitä hyvänsä siellä on sinua vastassa, sinulla on jo
voitto sen ylitse. Sinä tulet selättämään sen Jeesuksen
Nimellä! Toiset saattavat valittaa heidän heikentyneistä
liiketoimintamahdollisuuksista, mutta sinun todistuksesi
on erilainen. Miksi? Koska sinä harjoitat liiketoimintaasi
Jeesuksen Nimessä.
Raamattu sanoo, “Sillä kaikki, mikä on syntynyt
Jumalasta, voittaa maailman…” (1. Johannes 5:4).
Sinä olet voittanut maailman ja sen vihan, kuoleman,
vääryydet ja talousjärjestelmät - Hänen Nimessään.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä olen syntynyt Jumalasta, joten olen voittanut
maailman ja kaiken sen vihan, epäuskon, pahuuden,
petokset, kuoleman, vääryydet ja talousjärjestelmät.
Minä olen ikuisesti voitokas Herran Jeesuksen
Nimessä! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Filippiläiskirje 2:10; Efesolaiskirje 1:18-21; Markus 16:17-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 3 & Jeremia 38-40
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 9:18-27 & 1. Aikakirja 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HENGELLISTEN UHRIEN UHRAAMINEN
Uhratkaamme siis hänen (Kristuksen)
kautta Jumalalle joka aika kiitosuhria,
se on: niiden huulten hedelmää, jotka
hänen nimeänsä ylistävät
(Heprealaiskirje 13:15).
ämä Jumalan Valtakunta, johon me kuulumme,
T
on hengellinen Valtakunta. Näin ollen me
toimitamme hengellistä palvelutyötä uhraamalla

hengellisiä uhreja. Siksi on niin tärkeää, että olemme
mieleltämme hengellisiä, sillä Jumalalle uhraamiemme
uhrien tulee olla hengellisiä uhreja. Jumala siirtyi
härkien ja vuohien uhraamisesta, jotka eivät voineet
poistaa syntejä, hengellisiin uhreihin.
Kun käytämme sanaa “hengellinen”, me
käsittelemme silloin hengellistä substanssia, hengellistä
konkreettisuutta. Esimerkiksi Jumalan tulkinta meidän
rukouksista ja uhreista on hengellinen. Jopa profeetat
pystyivät näkemään tämän samoin. Raamattu sanoo
Hoosean kirjassa 14:2, “Ottakaa mukaanne sanoja
ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle: Anna
anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me
tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit.”
Jumalalle puhumamme sanat nousevat Hänen
luokseen Vanhan testamentin uhrimulleihin verrattavissa
olevalla tavalla. Ylistyksessä lausumillamme sanoilla on
sama voima ja tehokkuus taivaassa kuin mitä heidän
Jumalalle tuomilla teurasuhreilla. Meidän puhumamme
sanat ovat vielä tärkeämpiä, koska ne menevät suoraan
Jumalan tykö, kun taas härät ja uhrimullit tapettiin ja
syötiin ihmisten toimesta.
Meidän rukoukset ovat hengellisiä uhreja. Daavid
sanoi Psalmissa 141:2, “Minun rukoukseni olkoon
suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä, minun kätteni
12
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kohottaminen olkoon ehtoouhri.” “Huultemme
hedelmässä, joka ylistää Hänen Nimeään” on kyse
hengellisestä uhrista. Tämä tarkoittaa, että sinä
tunnustat Jumalan suurenmoisuutta. Sinä tunnustat sitä,
miten armollinen ja hyvä Hän on ollut sinua kohtaan.
Kun ylistät Herraa seurakunnassa tai kotonasi,
polvillasi tai seisten kätesi kohotettuna ylös kohti
taivasta, jotain todella tapahtuu taivaassa. Mutta
tässä ei ole vielä kaikki! Heprealaiskirje 13:16, joka
on avausjaettamme seuraava jae, sanoo, “Mutta
älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne,
sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.” Armon
osoittaminen köyhiä kohtaan ja mahdollisuuksien
etsiminen hyvän tekemiseen ovat sellaisia uhreja, joihin
Jumala mielistyy. Tämä tarkoittaa, että nämä nähdään
taivaassa hengellisinä uhreina.
Kaiken tämän tärkeys on siinä, että me
ymmärtäisimme olla mieleltämme hengellisiä ja että
ymmärrämme sen, että nämä asiat ovat todellisia.
Joten tee kaikki tämä sen tähden entistä paremmin,
huolellisemmin ja totuudellisemmin.

RUKOUS
Rakas Herra, sinä olet niin armollinen ja ystävällinen.
Sukupolvesta toiseen, sinä olet Jumala! Kiitos
rakkaudestasi ja kiitos varjeluksestasi. Kiitos, että
olet tuonut minut tähän vapauden ja hallintavallan
elämään, jossa hallitsen tuoden tahtoasi,
luonteenlaatuasi ja hyvyyttäsi kaikkien ihmisten
tietoisuuteen täällä maan päällä, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 13:15-16; Ilmestyskirja 5:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 4:1-13 & Jeremia 41-43
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 9:28-41 & 1. Aikakirja 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OTA ENEMMÄN AIKAA RUKOUKSEEN
Jumala on meidän turvamme ja
väkevyytemme, apumme hädässä aivan
vahva (Psalmi 46:1).

E

sterin kirjan luvut 3 ja 4 kertovat meille
ihmeellisen tarinan Haamanista, joka oli rikas
mies. Hän oli hyvin lähellä sen ajan hallintoa, koska
hän oli kuninkaan ystävä. Jostain syystä hän kuitenkin
vihasi juutalaisia ja tahtoi tuhota heidät. Hän esitteli
tätä koskevan ehdotuksen kuninkaalle ja kuninkaan
antamalla luvalla hän valmisteli ja julkaisi asetuksen
kaikkien juutalaisten, sekä nuorten että vanhojen,
hävittämisestä.
Mutta Raamattu kertoo, “Kun Mordokai (yksi
juutalaisista) sai tietää kaiken, mitä oli tapahtunut,
repäisi Mordokai vaatteensa, pukeutui säkkiin ja
tuhkaan ja meni keskelle kaupunkia ja huuteli kovia
ja katkeria valitushuutoja” (Ester 4:1). Mordokai
ymmärsi, että vaikka asetus oli jo annettu, Jumala voisi
kuitenkin vielä muuttaa tapahtumien kulkua.
Hän rohkaisi juutalaisia kutsumalla heitä
rukoukseen ja paastoon. Raamattu sanoo, “syntyi
juutalaisten keskuudessa suuri suru: paastottiin,
itkettiin ja valitettiin; monet levittivät allensa säkin ja
tuhkaa” (Ester 4:3). He eivät voineet muuta kuin vain
kääntyä Jumalan puoleen ja he tulivat ihmeellisesti
vapautetuiksi vihollisistaan!
Raamattu kertoo meille vastaavanlaisesta
tapauksesta 2. Aikakirjassa 32, kun Assyria oli aikeissa
tuhota Juudan ja vallata Jerusalemin Assyrian kuninkaan
Sanheribin johdolla. Raamattu sanoo, “Mutta kuningas
Hiskia ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, rukoilivat
14
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tämän tähden ja huusivat taivaan puoleen. Silloin
Herra lähetti enkelin, joka tuhosi kaikki sotaurhot,
ruhtinaat ja päälliköt Assurin kuninkaan leirissä…”
(2. Aikakirja 32:20-21). Halleluja!
Sillä ei ole väliä, miten monilukuisia tai vahvoja
vastustajasi ovat, rukouksessa voit leikata heidän
vaikutuksensa pois Pyhän Hengen voimalla. Se, mitä
sinun tulee tehdä, on ajan ottaminen rukoukselle.
Rukouksessa vastaanotat laupeuden ja löydät armon
avuksesi oikeaan aikaan (Heprealaiskirje 4:16).
Sinulla on oikeus tulla kuulluksi, kun sinä rukoilet.
Rukoile siksi usein. Muista, että Hän on kutsunut
meidät rukoilemaan. Hän on innokkaampana ja
tahtovaisempana vastaamaan sinulle kuin mitä voisit
edes kuvitellakaan. Raamattu sanoo, “Sillä Herran
silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa
heidän rukouksiansa” (1. Pietari 3:12). Halleluja!
Miten ihmeellistä!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos rakkaudestasi, armostasi,
läsnäolostasi, Sanastasi ja viisaudestasi, jotka
tekevät kaikki työtään minussa. Kiitos Pyhän Hengen
palvelutyöstä elämässäni. Otan kaiken hyödyn irti
tästä mahdollisuudesta ja etuoikeudesta, joka minulla
on rukoilemiseen ja siksi olen aina voitokkaana
kaikessa. Minä menen eteenpäin kirkkaudesta
kirkkauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jaakob 5:16; Filippiläiskirje 4:6-7; 1. Johannes 5:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 4:14-5:1-10 & Jeremia 44-47
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:1-10 & 1. Aikakirja 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN YLÖSNOUSEMUKSENSA ANTOI
MEILLE IANKAIKKISEN ELÄMÄN
Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä (Johannes 3:16).

O

n olemassa perustavanlaatuisia uskon
periaatteita, joiden mukaan jokaisen kristityn
tulisi elää. Esimerkiksi sinun täytyy uskoa, että Jumala
on herättänyt Jeesuksen kuolleista, koska muutoin et
ole kristitty. Ja tämä perustuu siihen, että pelastus tuli
saatavilla olevaksi Jeesuksen ylösnousemuksen kautta.
Jeesus maksoi kuolemallaan hinnan koko maailman
synneistä, mutta tämä ei ollut Hänen kuolemansa
tarkoitus eikä päämäärä.
Jos sinä esimerkiksi tapaat köyhän miehen, jolla
on paljon velkaa ja sitten maksat hänen velkansa, tämä
olisi todella hienoa, mutta ei vielä riittävää. Maksamalla
hänen velkansa pois teet hänestä kyllä vapaan miehen,
mutta “köyhän vapaan miehen.” Hän tarvitsee jotain
muutakin, jotta hän voi jatkaa elämäänsä eteenpäin
niin, että pääsee eroon köyhyydestään. Samalla
tavalla, kun Kristus maksoi hinnan maailman synneistä
vuodattamalla verensä, meidät tehtiin vapaaksi synnin
seuraamuksista. Todella upeaa! Mutta se ei vielä
vapauttanut meitä synnin luonnosta eikä voimasta.
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus antoi meille
uuden elämän ja voiman synnin ylitse. Se antoi
16
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meille uuden vanhurskauden elämän. Halleluja!
Jos uskot Hänen ylösnousemukseen, se tarkoittaa,
että uskot myös Hänen kuolemaansa, koska mitään
ylösnousemusta ei olisi, jos hän ei olisi ensin kuollut.
Ylösnousemus antoi meille iankaikkisen elämän.
Raamattu sanoo Roomalaiskirjeessä 6:4, “Niin
olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut
kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin
pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.”
Hänen ylösnousemuksensa siirsi meidät uuteen
vanhurskauden elämään ja Jumalan poikien kirkkauden
täyteiseen vapauteen. Halleluja!

TUNNUSTUS
Rakas Isä, olen niin kiitollinen Jeesuksen
uhrikuolemasta ja Hänen kirkkauden täyteisestä
ylösnousemuksesta, jonka kautta pelastus on tehty
mahdolliseksi kaikille, jotka uskovat ja tunnustavat
sen ääneen. Nyt, minä vaellan vanhurskaudessa sekä
uudessa elämässä ja elän yhteydessä Jumalan kanssa
Kristuksen Jeesuksen kautta. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 11:25; Roomalaiskirje 6:7-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 5:11-6:1-20 & Jeremia 48-49
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:11-21 & 1. Aikakirja 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
17

sunnuntai

7

“SYDÄN JA SUU”-PERIAATE
Sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan
(Roomalaiskirje 10:10).

A

postoli Paavali näyttää meille Roomalaiskirjeessä
10:8-10 tämän yksinkertaisen periaatteen,
joka on kuitenkin todella voimallinen pelastuksen
periaate. Kun sinä tunnustat, että Jeesus on elämäsi
Herra ja uskot sydämessäsi, että Hän kuoli puolestasi
ja että Jumala herätti Hänet kuolleista, tämä julistus ja
uskontunnustus siirtää sinut pelastuksen ulottuvuuteen:
“Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista
herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla
tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan” (Roomalaiskirje 10:9-10).
Tämä tunnustamisen osuus on todella tärkeä ja
osa ihmisistä ei ole ymmärtänyt sitä. Sydämessään he
kyllä tietävät, että Jeesus on Herra, mutta he eivät ole
koskaan tietoisesti tunnustaneet Hänen Herruuttaan
oman elämänsä ylle, ja ilman tätä tunnustusta ei ole
pelastusta. Joten kun olet evankelioimassa, selitä tämä
erittäin tärkeä tosiasia niille, joille olet julistamassa
Evankeliumia. Kyse on “sydän ja suu”-periaatteesta; et
voi tehdä vain toista ja jättää toista tekemättä.
Edeltävä jae 8 tästä Roomalaiskirjeen 10:9-10
kohdasta, jonka juuri luimme, sanoo, “Mutta mitä
se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja
18
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sinun sydämessäsi; se on se uskon sana, jota me
saarnaamme.” Jos et sano sitä ääneen, pelastus ei
tule koskaan aktivoiduksi, sillä pelastus aktivoidaan
tunnustamisen kautta; ei syntien tunnustamisen, vaan
Jeesuksen Kristuksen Herruuden tunnustamisen ja
julistamisen kautta.
Miksi meidän täytyy tunnustaa Jeesuksen Herruus?
Siitä syystä, että kun sinä julistat Hänen Herruuden
oman elämäsi ylle, tulet samantien siirretyksi Hänen
hengelliseen Kuningaskuntaansa. Sinulle annetaan
iankaikkinen elämä, vanhurskaus, suojelus ja
Kristuksessa olevien Jumalan lasten perintö kaikessa
täyteydessään. Jeesuksesta tulee sinun elämäsi paimen,
ja Hän alkaa johdattamaan ja opastamaan sinua
Sanansa sekä Pyhän Henkensä kautta, joka annetaan
kaikille, jotka vastaanottavat Hänet. Aamen.

RUKOUS
Rakas Isä minä kiitän sinua pelastuksen ihmeestä
ja vanhurskaudesta, joka on kaikkien saatavilla
Evankeliumin kautta. Jeesus on elämäni Herra ja siksi
nautin Hänen armostaan, joka pelastaa, parantaa,
vapauttaa, nostaa ja saa menestymään minut sekä
kaikki, jotka vastaanottavat tämän Kristuksen
pelastavan voiman. Kun pelastuksen sanomaa
julistetaan tänään ihmisille, usko syttyy heidän
sydämissään, he vastaanottavat vanhurskauden
lahjan ja iankaikkinen elämä tulee välitetyksi heidän
henkiinsä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 1:16; Matteus 12:37; Markus 11:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 7 & Jeremia 50-51
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:22-32 & 1. Aikakirja 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NE LÖYTYVÄT KAIKKI SANASTA
Minä rukoilen sinua kumartuneena
sinun pyhään temppeliisi päin ja kiitän
sinun nimeäsi sinun armosi ja totuutesi
tähden, sillä sinä olet korottanut sanasi yli
kaikkien sinun nimien (Psalmi 138:2 KJV).

V

anhassa testamentissa Jumala ilmoitti Itsensä
Israelin kansalle useiden eri nimien kautta.
Sukupolvesta toiseen he tunnistivat Jumalan näiden eri
nimien kautta, koska ne kuvailivat Jumalan luonnetta.
Näitä nimiä oli esimerkiksi: Jehovah Nissi (Herra on
sotalippuni), Jehovah Raah (Herra on paimeneni),
Jehovah Rapha (Herra, joka parantaa), Jehovah
Sabaoth (Herra Sebaot) jne.
Avausjakeemme sanoo kuitenkin, että Hän on
korottanut Hänen Sanansa kaikkien niiden ilmestysten
yläpuolelle, joita Hänen nimensä edustavat. Ja tämä
tarkoittaa sitä, että tunsitpa sinä sitten Hänet nimellä
El Shaddai tai Adonai tai Jehovah Rapha tai Jehovah
Jireh — tai jollain muulla nimellä — Hän on korottanut
oman Sanansa kaikkien näiden ilmestysten yläpuolelle.
Näiden nimien ilmestykset ovat rajallisia; ne
löytyvät kaikki Sanasta. Jos tunnet Jumalan Sanan, sinä
tunnet Jumalan syvällisemmin kuin sellainen ihminen,
joka tuntee vain El Shaddain tai Jehovah Raphan
tai jonkun muun Vanhan testamentin ilmestyksen
Jumalasta. Johanneksen evankeliumi 1:1 sanoo,
“Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja
Sana oli Jumala.” Tämä on se Sana, joka on korotettu
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kaikkien Jumalan nimien yläpuolelle.
Sinä et tarvitse enää kaikkia näitä hepreankielisiä
Jumalan nimiä. Viimeisin ilmoitettu nimi oli Jehovah
Shammah — Herra on läsnä. Ja tämän jälkeen Hän toi
esiin nimen “Emmanuel,” Jumala kanssamme; ja tämä
tarkoitti Jeesusta kansansa keskuudessa. Mutta Hän
on aina tahtonut olla meissä: “joille Jumala tahtoi
tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa
on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä,
kirkkauden toivo” (Kolossalaiskirje 1:27).
Aivan liian monet ovat eläneet pelkässä
uskonnollisuudessa, he eivät ole vastaanottaneet tätä
todellisuutta. He eivät tiedä, kuinka olla yhteydessä
Jumalan kanssa. Kristinusko on elävä ja todellinen suhde
taivaallisen Isän ja Hänen poikansa Jeesuksen kanssa
Pyhän Hengen persoonan ja voiman kautta. Opettele
Sanaa ja laita se käytäntöön, ja näin elämästäsi tulee
armon ja siunausten ehtymätön virta.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että hengessäni
on ilmestys Sanastasi. Sinun Sanasi pysyy
iankaikkisesti sydämessäni ja elämässäni. Minä
vaellan menestyksessä, voitossa ja suurenmoisissa
saavutuksissa. Elämäni kulkee armon ja siunausten
ehtymättömässä virrassa Kristuksessa Jeesuksessa.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Psalmi 119:160; Jesaja 40:8; Psalmi 119:89

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 8 & Jeremia 52
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:33-42 & 1. Aikakirja 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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9
SISÄÄNPÄÄSYLIPPU KAIKKEEN
MAAILMAAN
tiistai

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen (Matteus 28:19).
erra Jeesus ei antanut koskaan vain jotain
H
tavanomaisia ohjeita; Hänen ohjeensa
sisälsivät aina myös voiman niiden tekemiseen. Joten

sinun ei tarvitse koskaan murehtia sitä, onko sinulla
kyvykkyyttä Hänen antamien ohjeiden toteuttamiseen.
Se tarvittava kyvykkyys tulee ohjeiden mukana.
Ajattelepa hetki Hänen opetuslapsiaan: aluksi he eivät
saaneet edes mennä Samariaan, mutta sitten Jeesus
ohjeisti heitä sanoen, “Menkää ja opettakaa kaikkia
kansoja.”
Tämän tulisi tehdä suurta vaikutusta sinuun. Jeesus
ei osoittanut Hänen antamiaan ohjeita ainoastaan 12
apostolilleen, vaan ne ovat osoitettuina myös kaikille
meille, jotka uskomme Häneen. Hän on antanut meille
toimeksiannon koko maailman tavoittamisesta. Tämä
tarkoittaa, että meille ei ole olemassa minkäänlaisia
rajoituksia. Ei ole olemassa mitään rajoja sille, kuinka
paljon voit tavoittaa ihmisiä ja kuinka suurta vaikutusta
voit saada aikaiseksi Evankeliumin kautta. Meidän tulee
viedä Hänen Sanansa aina maailman ääriin saakka ja
opettaa kaikille kansakunnille vanhurskauden tietä.
Kansakuntien opettaminen tarkoittaa, että teemme
eri kansoista opetuslapsia ja oppilaita. Hän on antanut
meille sisäänpääsylipun kaikkeen maailmaan. Ja Hän
antoi meille myös voiman kaiken tämän tekemiseen:
“vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte
voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä
Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja
aina maan ääriin saakka” (Apostolien teot 1:8). Tämä
maailma on meidän toimialueenamme. Koko maailma
on annettu meille, jotta täyttäisimme sen Kristuksen
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tuntemisella.
Meidät on lähetetty. Me olemme täällä
toteuttamassa toimeksiantoa, jonka tarkoituksena on
pelastaa ihmiselämiä ja pitää heidät suojassa: “...Rauha
teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän
minäkin teidät” (Johannes 20:21). Mikä ohjeistus!
Meidät on lähetetty aivan kuten Jeesuskin lähetettiin;
aivan samalla tavalla, miten Isä lähetti Hänet. Inspiroidu
kaikista Hänen antamista ohjeista ja muuta oma
maailmasi.
Ajattelepa tätä tosiasiaa, että Hän luottaa meihin
niin paljon, että uskoi maailman kansakunnat meidän
käsiimme, jotta me siunaisimme niitä Evankeliumilla.
Apostolien teot 3:26 sanoo, “Teille ensiksi Jumala on
herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan
teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne.”
Jeesus sanoi, “Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää
saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi
kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matteus
24:14). Hän luottaa siihen, että me saamme tämän
tapahtumaan; että kerromme koko maailmalle Hänen
pelastavasta voimastaan. Otetaan tämä tosissaan ja
voitetaan sieluja joka päivä.

TUNNUSTUS

Olen jatkuvasti vahvistettuna sisäisessä ihmisessäni
Jumalan Hengen kautta, jotta voin rohkeasti tavoittaa
niitä, joita ei ole vielä tavoitettu ja auttaa heitä
ymmärtämään Kuningaskunnan salaisuuksia. Minä
liikun tänään Hengen voimassa, julistan Evankeliumia
ja tuon miehet sekä naiset ulos pimeydestä Jumalan
poikien kirkkauden täyteiseen vapauteen. Suuri
sielujen sato tulee sisälle Kuningaskuntaan, sillä tämä
suurenmoinen armo pelastukseen on vuodatettu
kaiken maan päälle, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:19; Daniel 12:3; Markus 16:15-16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 9:1-10 & Valitusvirret 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:1-13 & 1. Aikakirja 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOUKSEMME JA PALVONTAMME
Ja toinen enkeli tuli ja asettui alttarin
ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa,
ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita,
jotta hän uhraisi ne yhdessä pyhien
rukousten kanssa kultaisella alttarilla,
joka oli valtaistuimen edessä
(Ilmestyskirja 8:3).
un opiskelet Ilmestyskirjaa, löydät sieltä erään
K
kauniin asian koskien sitä, miten suuri voima
ja hengellinen merkitys siinä on, kun me rukoilemme

ja palvomme. Esimerkiksi Ilmestyskirjassa 15:8
meille kuvaillaan jotain todella ihmeellistä siitä, mitä
Johannekselle näytettiin. Siinä sanotaan, “Ja temppeli
tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen
voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle
temppeliin, ennenkuin niiden seitsemän enkelin
seitsemän vitsausta oli käynyt täytäntöön.”
Tämä on hyvin samantapaista sen kanssa, mitä
Vanhassa testamentissa tapahtui, kun papit menivät
Salomon rakentamaan temppeliin. Raamattu kertoo,
että kun he alkoivat laulamaan ja palvomaan Jumalaa
soittimia soittamalla, Jumalan kirkkaus täytti koko
huoneen, eivätkä edes papit pystyneet enää seisomaan
ja jatkamaan palvelustaan tämän Jumalan kirkkauden
pilven tähden (2. Aikakirja 5:14).
Meidän rukouksemme ja palvontamme täällä maan
päällä saavat suurta vaikutusta aikaiseksi taivaassa. Kun
me rukoilemme tai palvomme, miltä tämä näyttää
Jumalan silmissä? Me itse asiassa uhraamme hengellisiä
uhreja. Raamattu sanoo, “Ja kun se oli ottanut kirjan,
niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta
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lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin,
ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka
ovat pyhien rukoukset” (Ilmestyskirja 5:8).
Kun sinä rukoilet täällä maan päällä, kyse ei ole
vain jostain uskonnollisesta rutiinista, vaan rukouksesi
nousee Taivaaseen suitsutuksena. Tätä Daavid tarkoitti,
kun hän sanoi, “Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri
sinun kasvojesi edessä, minun kätteni kohottaminen
olkoon ehtoouhri” (Psalmi 141:2). Koska Daavid oli
profeetta, hän sai ilmestyksen tulevaisuutta koskien.
Hän näki, että meidän rukouksemme, palvontamme ja
käsiemme kohottaminen tulisivat korvaamaan Vanhan
testamentin ajan suitsukkeet ja eläinuhrit.
Avausjakeemme kertoo meille, että taivaassa
on alttari — temppeli — jonka päällä enkeli
uhraa suitsukkeita yhdessä meidän rukouksista
muodostuneen suitsutuksen kanssa. Tämä on niin
upeaa! Kun sinä siis rukoilet ja palvot Herraa, on todella
tärkeää, että ymmärrät tämän toiminnan hengellisen
merkityksellisyyden ja että teet sen uskossa, toivossa
ja rakkaudessa. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä kohotan käteni tänään palvomaan suurta
kirkkauden Jumalaa, koska Hän on osoittanut
ylenpalttisen rakkautensa minua kohtaan ja tehnyt
elämästäni niin kaunista omalla loistokkuudellaan.
Ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja
väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti!
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Ilmestyskirja 8:3-4; Heprealaiskirje 13:15; Ilmestyskirja 5:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 9:11-28 & Valitusvirret 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:14-23 & 1. Aikakirja 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KUKA ON SINUN “TALOSSASI”?
Ettekö tiedä, että te olette Jumalan
temppeli ja että Jumalan Henki asuu
teissä?
(1. Korinttolaiskirje 3:16).
umala tahtoo, että sinä vaellat jumalallisessa
J
terveydessä. Hän ei luonut sinua sairastamaan.
Hän sanoi 3. Johanneksen kirjeessä 1:2, “Rakkaani,

minä toivon ennen kaikkea muuta, että kaikessa
menestyisit ja olisit terveenä, ja niin sinun sielusikin
menestyy.” Varmistaakseen jumalallisen terveytesi,
Hän lähetti Pyhän Henkensä elämään sinuun.
Roomalaiskirje 8:11 julistaa, “Jos nyt hänen Henkensä,
hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä,
niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen,
on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne
Henkensä kautta, joka teissä asuu.”
Tämä näyttää meille sen lopputuloksen, joka siitä
seuraa, kun Pyhä Henki elää sinussa: Hän tekee eläväksi
(antaa elämän) aiemmin kuolemaan taipuvaiselle
ja kuolemaantuomitulle kehollesi. Edeltävä jae 10
sanoo, “Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis
tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on
elämä vanhurskauden tähden” (Roomalaiskirje 8:10).
Sisimmässäsi oleva Pyhä Henki antaa elämän kehollesi.
Joten kyse on siitä, kuka sinussa elää.
Jotkut ihmiset ovat hauraita, heikkoja, rikkinäisiä
tai sairaita kehossaan, koska he ovat sallineet jonkun
tulla elämään heidän kehoonsa. Sinun kehosi on sinun
talosi. Joten kysymys kuuluu, kuka on sinun “talossasi”?
Kenet sinä olet sallinut oman kehosi sisälle? Pyhän
Hengen vai demoneita? Tiesitkö, että sinä päätät itse
sen, kuka sinun kehossasi saa asua?
Paavali vetoaa sydämensä pohjasta
Roomalaiskirjeessä 12:1 sanoen, “Niin minä Jumalan
armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä,
veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi,
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Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän
järjellinen jumalanpalveluksenne.” Ja sitten 1.
Korinttolaiskirjeessä hän painottaa vielä sanoen,
“Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän
Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te
olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?
Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala
ruumiissanne.”
Jos jostain syystä demonit ovat piinanneet sinua
ja aiheuttaneet sinulle jonkinlaista kipua, kärsimystä,
tulehdusta tai sairautta kehoosi, sinä voit vapauttaa itsesi
samantien käyttämällä Jeesuksen Nimeä! Raamattu
sanoo, “Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat:
minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia…” (Markus
16:17). Sillä ei ole merkitystä, kuinka kauan nämä pahat
henget ovat vaivanneet sinua; käske niitä lähtemään
sinusta. Käske niitä pakkaamaan sairautensa ja tautinsa
ja häipymään kehostasi.
Kolossalaiskirje 1:27 sanoo, “...Kristus sinussa,
kirkkauden toivo.” Kiitos Jumalalle! Sinun elämäsi on
nyt Jumalan kirkkautta varten. Nyt, kun Kristus on tullut
asumaan sinuun, sinut on hyväksytty ja sinulla on rauha
Jumalan kanssa. Jumala on erottanut sinut sairauksista,
pahuudesta ja kaikesta pimeydestä. Halleluja!

TUNNUSTUS
En anna kehossani mitään tilaa sairauksille, taudeille
tai heikkouksille. Pyhä Henki elää minussa ja Hän
elävöittää, energisoi, antaa voimaa ja virkistää
minua sekä aikaansaa sen, että vaellan täydellisessä
terveydessä päivittäin. Minä elän voittoisasti
Jumalalle, joka on erottanut minut Itselleen Hänen
kirkkauttaan, erinomaisuuttaan ja kauneuttaan
varten. Kunnia Hänen Nimelleen iankaikkisesti.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 3:16-17; 2. Korinttolaiskirje 6:14-16;
Apostolien teot 1:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 10:1-18 & Hesekiel 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:24-34 & 1. Aikakirja 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINULLA ON TOIVO
Jos nyt hänen Henkensä, hänen,
joka herätti Jeesuksen kuolleista,
asuu teissä, niin hän, joka herätti
kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on
eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset
ruumiinne Henkensä kautta, joka
teissä asuu (Roomalaiskirje 8:11).

O

n olemassa ihmisiä, joiden kohdalla tiede ja
lääketiede ovat jo luovuttaneet ja jättäneet
heidät kuolemaan. Lääketieteellisesti katsottuna
heillä on todella pieni todennäköisyys jäädä eloon,
koska heillä on jokin “parantumaton” sairaus, joka
on saattanut jo tuhota heidän keuhkot tai vaurioittaa
heidän sydäntä, munuaisia tai muita elintärkeitä elimiä.
Jotkut ovat käyneet jopa parhaimmissa sairaaloissa,
joissa heitä on hoidettu parhaimmilla hoidoilla ja
lääkkeillä, mutta se ei ole auttanut heitä. Jos tämä on
sinun tai jonkun läheisesi tarina, tahdon kertoa sinulle,
että toivoa löytyy Jeesuksesta Kristuksesta.
On olemassa eräs kaunis Raamatun paikka, jota
tahtoisin sinun mietiskelevän: Roomalaiskirje 8:10.
Siinä sanotaan, että jos Kristus on sinussa, niin vaikka
kehosi on kuollut synnin tähden, Henki antaa elämän
vanhurskauden tähden. Jos kehosi on murtunut,
vahingoittunut, vaurioitunut tai tuhoutunut, Pyhä Henki
tulee elävöittämään ja palauttamaan kehoosi jälleen
elämän Kristuksen vanhurskauden tähden.
Jumalan vanhurskauden ansiosta sinä voit
olla terve. Tämä on niin voimallista; ajattele tätä
syvällisesti! Raamattu sanoo, “Sen, joka ei synnistä
tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me
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hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2.
Korinttolaiskirje 5:21). Kristuksen vanhurskaus tekee
sinusta todella erilaisen. Kristuksen vanhurskauden
vuoksi sinut on hyväksytty Jumalan läsnäoloon. Sinua
ei tuomita.
Roomalaiskirje 5:18 sanoo, “Niinpä siis, samoin
kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille
ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen
vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän
vanhurskauttamiseksi.” Sinulla on oikeus terveyteen,
koska Jeesus maksoi siitä hinnan. Sillä ei ole merkitystä,
mikä se sairaus on, joka on hyökännyt kehoasi kohtaan,
koska tilanteesi voidaan muuttaa päinvastaiseksi
Jeesuksen Nimessä.
Mietiskele vielä uudestaan sitä, mitä luimme
avausjakeestamme; tämä kirjoitus ei ole lupaus tai
jokin asia, mikä tapahtuisi tulevaisuudessa. Jos Jumalan
Henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista, elää sinussa,
Hän antaa elämän sinun kehollesi. Anna tämän olla se
tietoisuus, jossa elät tästä eteenpäin.

TUNNUSTUS
Olen elävöitetty, tehty eläväksi, vahvistettu ja täynnä
energiaa Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden tähden.
Minä olen vahva ja terve Pyhän Hengen kautta.
Minussa oleva Jumalan elämä tuhoaa kaikenlaiset
sairaudet, taudit ja heikkoudet. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 5:21; Roomalaiskirje 8:10-13;
Apostolien teot 9:32-34

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 10:19-39 & Hesekiel 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:35-46 & 1. Aikakirja 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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13
HÄN ON AINA SINUN KANSSASI JA
SINUSSA
lauantai

Vaikka minä vaeltaisin pimeässä
laaksossa, en minä pelkäisi mitään
pahaa, sillä sinä olet minun
kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi
minua lohduttavat (Psalmi 23:4).

R

aamattu kertoo meille Jeesuksen ja synagogan
esimiehen Jairuksen kohtaamisesta, kun hänen
tyttärensä oli juuri kuollut. Jeesus sanoi Jairukselle,
“...Älä pelkää; usko ainoastaan, niin hän paranee”
(Luukas 8:50). Toisessa tapauksessa Jeesus sanoi
kuulijoilleen, kun Hän oli opettamassa heille Jumalan
Sanaa, “Älä pelkää, sinä pieni lauma; sillä teidän
Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan”
(Luukas 12:32).
Hän kehottaa meitä olemaan aina pelkäämättä,
koska Hän on meidän kanssamme ja auttaa meitä
käsittelemään voitokkaasti kaikenlaiset elämän
haasteet. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa
28:20 (KJV), “...Ja katso, minä olen teidän kanssanne
aina maailman loppuun asti. Aamen.” Sen jälkeen,
kun Hän oli lähtenyt fyysisesti tästä maailmasta, Hän
lähetti Pyhän Hengen — elämään meihin ja olemaan
meidän kanssamme: “Ja minä olen rukoileva Isää, ja
hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän
kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen… sillä
hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En
minä jätä teitä orvoiksi…” (Johannes 14:16-18).
Usko siihen, mitä Hän sanoi. Pyhä Henki tuli
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ottamaan ylösnousseen Kristuksen paikan ja nyt tänä
päivänä Hän elää sinussa. Ole aina tietoisena Hänen
läsnäolostaan sinussa. Hyödynnä Hänen armoa ja
voimaa, jotka ovat elämässäsi. Ja koska Hän sanoi,
“Minä olen sinun kanssasi aina,” sinun tulisi nyt sanoa,
“Siunattu olkoon Jumala! Voin tehdä kaiken Kristuksen
kautta, joka on minussa ja minun kanssani. Hän on
kaikki, mitä tarvitsen jatkuvan voiton ja menestyksen
elämään!”
Sillä ei ole väliä, minne sinä menet tässä maailmassa,
koska Herra on kanssasi — aamulla, päivällä ja yöllä.
Tämän tiedon tulisi rikastuttaa suhdettasi ja yhteyttäsi
Hänen kanssaan. Puhu Hänelle siitä tietoisuudesta
käsin, että Hän todellakin on aivan oikeasti sinun
kanssasi. Tämän tulisi tehdä elämästäsi innostavaa,
koska Hän, joka todella välittää sinusta ja jolla on kaikki
voima — suurenmoinen Kirkkauden Jumala — on sinun
kanssasi ja sinussa AINA.

RUKOUS
Vanhurskas Isä, olen niin suuresti siunattu tietäessäni
sen, että sinä olet minun kanssani ja minussa
iankaikkisesti. Minä vaellan valossa ja tietoisena
sinun siunatusta läsnäolostasi sisimmässäni, ja
tiedän, että sinä autat minua voimallisesti kaikissa
asioissa ja saat minut menestymään. Minä vaellan
tänään täydellisessä voitossa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Johannes 14:16-18; 2. Korinttolaiskirje 13:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 11:1-16 & Hesekiel 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:47-57 & 1. Aikakirja 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NÄE HENGELLISESTI
Sillä ne, jotka elävät lihan mukaan,
ovat kiinnostuneet lihan asioista,
mutta ne, jotka elävät Hengen
mukaan, ovat kiinnostuneet Hengen
asioista (Roomalaiskirje 8:5-6 KJV).

H

erra Jeesus toi kaikessa esiin hengellisyyttä:
Hänen näkemyksissään, sanoissaan, teoissaan,
toivossaan, uskossaan ja rakkaudessaan. Apostolit
olivat samanlaisia. He olivat mieleltään hengellisiä. He
katsoivat maailmaa hengellisestä perspektiivistä käsin
ja reagoivat tilanteisiin ja olosuhteisiin Sanan pohjalta.
Muistelepa sitä, miten Jeesus käsitteli erilaisia
tilanteita! Ennen Jeesuksen tuloa, kukaan ei tiennyt, että
paha henki voisi olla vastuussa niistä tilanteista, joissa
jotkut ihmiset olivat, eikä kukaan tiennyt ketään, joka
olisi voinut muuttaa näitä tilanteita. Mutta Jeesus ajoi
pahat henget pois sanoillaan. “Mutta illan tultua tuotiin
hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos
sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi” (Matteus 8:16).
Markuksen evankeliumi 9:25 sanoo, “Mutta kun
Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän
saastaista henkeä ja sanoi sille: Sinä mykkä ja kuuro
henki, minä käsken sinua: lähde ulos hänestä, äläkä
enää häneen mene.” Markuksen evankeliumi 1:23-26
sanoo: “Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin
mies, jossa oli saastainen henki...Niin Jeesus nuhteli
sitä sanoen: “Vaikene ja lähde hänestä”. Ja saastainen
henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella
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äänellä.” Tai entäpä se riivattu Gerasan alueella, joka
oli sidottu kahleilla ja jalkanuorilla? Mies rikkoi kahleet
ja viilteli omaa kehoansa. Aina siihen saakka, kunnes
Jeesus kulki tämän tien ohi, tämä riivattu mies kärsi
tästä surkeasta tilanteestaan. Kun Mestari käski tässä
miehessä ollutta pahaa henkeä tulemaan ulos hänestä,
mies palasi ennalleen (Markus 5:1-13).
Jeesus korosti sanojen tärkeyttä. Hän puhui sanoja,
kuten vaikkapa, “Nouse ylös! Korjaa vuoteesi ja ala
kävelemään!”, jotta mies, joka oli ollut halvaantunut
syntymästään saakka, parantuisi. Lue tarina tästä
miehestä, joka oli ollut 38 vuotta sairaana ja makasi
Betesdan altaalla. Jeesus sanoi hänelle, “Nouse, ota
vuoteesi ja kävele” (Johannes 5:8). Hän opetti, että
sanat ovat henki ja elämä (Johannes 6:63).
Jeesus katsoi elämää hengen ulottuvuudesta käsin.
Hän oli tietoinen siitä, että kaikkea kontrolloidaan
hengen ulottuvuudesta käsin. Ja Jumalan lapsena, tämä
on se ulottuvuus, josta käsin sinun tulisi elää ja katsoa
asioita. Kun tulkitset elämää hengen ulottuvuudesta
käsin, tulet aina voittamaan.

TUNNUSTUS
Minä toimin tässä maailmassa kuningaskunnan
periaatteiden mukaisesti. Näen Sanan kautta.
Näen hengellisen ja elän tämän maailman voimien,
epäonnistumisen, turhautumisen, pimeyden ja
korruption yläpuolella. Minä vaellan aina voitossa
ja hallintavallassa. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 9:25; Markus 1:22–26

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 11:17-40 & Hesekiel 8-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:1-11 & 1. Aikakirja 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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15

VAELLA HÄNEN RAKKAUDESSA
Rakkaani, rakastakaamme toinen
toistamme, sillä rakkaus on
Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa,
on Jumalasta syntynyt ja tuntee
Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne
Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus
(1. Johannes 4:7-8).

A

postoli Johannes antaa apostoli Paavalin opista
tiivistetyn version 1. Johanneksen kirjeessä
4:16: “Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me
uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin.
Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se
pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.” Joten sinä
Kristuksessa ja Kristus sinussa tarkoittaa sitä, että Hänen
rakkautensa tulee sinun kauttasi nähdyksi ja ilmaistuksi!
Jumala on rakkaus ja Hänen lapsinaan meidän
tulee rakastaa aivan kuten Kristuskin rakasti meitä.
Raamattu sanoo, “Olkaa siksi Jumalan jäljittelijöitä
[kopioikaa Häntä ja seuratkaa Hänen esimerkkiään],
aivan kuten rakkaat lapset [matkivat heidän isäänsä].
Ja vaeltakaa rakkaudessa, [kunnioittaen ja ilahduttaen
toinen toistanne] niinkuin Kristuskin rakasti meitä
ja antoi itsensä meidän edestämme teurasuhriksi
ja lahjaksi, Jumalalle [teidän edestänne, jotta tulisi]
suloiseksi tuoksuksi” (Efesolaiskirje 5:1-2 AMPC).
Jeesus näytti meille hyvän esimerkin rakastamalla
kaikkia, mukaan lukien Hänen syyttäjiä ja niitä, jotka
naulitsivat Hänet epäoikeudenmukaisesti ristille.
Meidän tulee jäljitellä Mestaria niin, että rakastamme
kaikkia ehdottomalla rakkaudella.
Rakkaus saa sinut antamaan itsesi toisten edestä
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ilman, että edes ajattelet sitä, mitä saat siitä itsellesi
takaisin. Rakkaus saa sinut ajattelemaan toisia ja
hyväksymään heidät sellaisina kuin he ovat. Heidän ei
tarvitse tekemisillään ansaita rakkauttasi, sillä rakkaus
on epäitsekäs eikä se etsi omaa etuaan. Rakkaus
murtaa rodun, syntyperän ja sosiaalisen statuksen
asettamat muurit. Rakkaus saa sinut näkemään toisissa
olevan kauneuden ja arvostamaan heitä sellaisina kuin
he ovat.
Uusi luomus Kristuksessa on syntynyt uudeksi
Jumalan kuvan mukaisuuteen (Kolossalaiskirje 3:10).
Ja hän on täynnä jumalallista kyvykkyyttä jumalallisen
rakkauden ilmaisemiseen. Anna sinussa olevan Jumalan
rakkauden herätä eloon. Se tulee nostamaan sinut
uudelle tasolle elämässäsi ja tulet iloitsemaan tästä,
kun se tapahtuu. Kristityn elämä on rakkauden elämää,
joka on annettu meille lahjaksi Jumalalta. Osoita tätä
samaa rakkautta toisia kohtaan.

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä rakkauden
ilmestyksestä hengessäni ja tästä kyvykkyydestä
ilmaista ja tuoda julki rakkauttasi myös toisia
kohtaan. Rakkaus on kaikkein suurenmoisin voima
koko universumissa ja tämä rakkaus säteilee
kauttani jokaiselle, jonka kohtaan tänään. Kiitos
kirkkaudestasi, joka on elämässäni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:17-18; Johannes 13:35

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 12:1-13 & Hesekiel 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:12-19 & 1. Aikakirja 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄ HENGEN KAUTTA
Kuinka paljoa enemmän on Kristuksen
veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen
kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle,
puhdistava meidän omantuntomme
kuolleista teoista palvelemaan elävää
Jumalaa! (Heprealaiskirje 9:14).
lman Pyhää Henkeä on mahdotonta elää
I
aitoa kristityn elämää. Hän opastaa sinua
ja opettaa sinulle Jumalan asioita. Hän opastaa

sinut kulkemaan oikeaa polkua pitkin. Raamattu
kertoo, että Seurakunnan ylöstempauksessa, yhdessä
silmänräpäyksessä, Kristuksessa kuolleet nousevat
ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa täällä maan
päällä, temmataan heidän kanssaan tapaamaan Herraa
yläilmoihin (1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17).
Mutta miten tämä tulee tapahtumaan? Se tulee
tapahtumaan Pyhän Hengen voiman kautta! Me olemme
lopun ajassa. Ja Jumala kutsuu enemmän kuin koskaan
aiemmin ihmisiä parannuksen tekoon. Riippumatta
kaikesta tämän päivän maailman tuhosta, vihasta,
tappamisista, murhista, pahuudesta ja väkivallasta, jotka
ovat Saatanan aikaansaannoksia, Jumalan tahto on
paljastettu meille 2. Pietarin kirjeessä 3:9. Siinä sanotaan,
“Ei Herra viivyttele… sillä hän ei tahdo, että kukaan
hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”
Mutta ihmiset eivät kuitenkaan pysty elämään
ilman Pyhää Henkeä sitä elämää, jota Jumala tahtoisi
heidän elävän. Jumalaa kirkastavan ja kunnioittavan
elämän eläminen tapahtuu Pyhän Hengen voiman
kautta. Ainoastaan Hän voi saada ihmisen tekemään
parannuksen ja tunnistamaan sen totuuden, joka on
Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus sanoi Johanneksen
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evankeliumissa 16:8, “Ja kun hän (Pyhä Henki)
tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja
vanhurskauden ja tuomion.”
Hengen kautta eläminen on Jumalan lapsen
elämäntapa. Hengen tie vie menestykseen, voittoon
ja jatkuvasti lisääntyvään kirkkauteen. Joten älä ole
välinpitämätön Pyhän Hengen suhteen omassa
elämässäsi. Omistaudu Hänen vaikutuksen ja ohjauksen
alaisuuteen toimimalla tietoisesti Jumalan Sanan
pohjalta. Hänellä on menestyksen suunnitelma sinun
elämääsi varten. Hän on luonut sinut ja Hän tietää
kaiken elämästäsi ja tulevaisuudestasi. Hän on sitoutunut
siihen, että saa nähdä sinut päättämässä vaelluksesi
kunniakkaasti, täyttäen Jumalan tahdon iloiten.
Ehkäpä luet tätä, mutta et ole vielä vastaanottanut
Pyhää Henkeä. Sinä voit vastaanottaa Hänet juuri
nyt. Se on todella helppoa. Voit pyytää jonkun, joka
on täynnä Henkeä, laskemaan kätensä päällesi ja
näin tulet vastaanottamaan Hänet. Tai voit myös vain
yksinkertaisesti pyytää ja vastaanottaa Hänet itseesi
uskosi kautta luottamalla Jumalaan. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minä antaudun aina Pyhän Hengen vaikutukselle
ja ohjaukselle. Hän on aina läsnä oleva Auttajani,
Opettajani ja Opastajani, joka paljastaa minulle
jatkuvasti lisää Kristuksesta Jeesuksesta. Hän pyhittää
palvelutyöni Herralle ja opastaa minua kulkemaan
vanhurskauden polulla eteenpäin. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 11:11-13; Apostolien teot 1:8; Roomalaiskirje 8:1-4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 12:14-29 & Hesekiel 13-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:20-29 & 1. Aikakirja 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ÄLÄ TAIVU IHMISTEN RATKAISUIHIN
Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja
vahvistui (Apostolien teot 19:20).
itä tulee sinun terveyteesi, Jumalan
M
suunnitelma on se, että sinä käytät Jumalan
Sanaa pitääksesi oman kehosi jumalallisessa terveydessä

sen sijaan, että kääntyisit ihmisten ratkaisujen puoleen.
Hänen Sanansa on lääke. Raamattu kertoo Sanan
tuovan terveyden koko fyysiselle kehollesi: “Poikani,
astu sisälle sanoihini...sillä ne ovat elämä sille, joka ne
löytää, ja terveys koko hänen kehollensa” (Sananlaskut
4:20-22 KJV). Tämä sana “terveys” tulee hepreankielen
sanasta “marpe”, joka tarkoittaa lääkettä.
Tämä tarkoittaa, että sinä voit käyttää Sanaa
aivan kuten käyttäisit reseptilääkettä. Ainoa ero tulee
siinä, että Jumalan Sana on paljon tehokkaampaa.
Se ei koskaan epäonnistu. Ehkäpä olet huomannut
aivan yhtäkkiä kasvaimen kehossasi, joka näyttää
suurentuvan ja on diagnosoitu pahanlaatuiseksi. Älä
ala panikoimaan.
Sinun tulee aivan ensimmäisenä tunnistaa se,
että sinä et ole mikään tavanomainen ihminen. Sinä
olet uudestisyntynyt. Jumalan elämä on sinussa.
Tunnusta tätä tietoisesti aina vähän väliä. Tunnusta
myös Raamatun paikkoja, kuten Apostolien teot 19:20
“Näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui.”
Tässä puhutaan siitä, miten Sana kasvoi voimallisesti
Efesoksessa ja vahvistui yli uskonnon, pimeyden ja
kaiken, mikä vastusti siellä Evankeliumia ja Jumalan
Valtakunnan vanhurskauden elämää.
Jos kerran Sana kasvoi ja vahvistui niin voimallisesti
Efesoksessa, se tulee tekemään saman myös sinun
fyysisessä kehossasi. Mietiskele ja tunnusta Sanaa.
Julista, että Jumalan Sana kasvaa mielessäsi, sydämessäsi,
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veressäsi, aivoissasi ja jokaisessa olemuksesi säikeessä.
Puhu kasvaimelle sanoen, “Kasvain, sinä et voi jäädä
kehooni, koska Jumalan Sana on kehoni elämä.
Jumalan Sana voittaa sinut, joten sinulla ei ole muita
vaihtoehtoja kuin poistua!”
Näin käytät Sanaa sairauksia ja tauteja vastaan.
Sinun täytyy opetella aina käyttämään Sanaa, koska jos
jokin sairaus saa sinut taipumaan ihmisten ratkaisujen
puoleen, tämä sairaus tulee hallitsemaan sinua. Ja
ennen pitkään saatat kohdata jotain, mitä ei voida
enää parantaa ihmisten keinoin. Kaikki terveydelliset
ongelmat ovat mahdollisuuksiasi käyttää Jumalan
Sanaa.
Jos kristitty ei harjoittele Sanan käyttämistä
pääkivun, migreenin, flunssan tai kuumeen kohdalla,
mitä hän tulee tekemään sitten, jos syöpä, diabetes,
reuma tai jonkin muu vakava tauti iskee? Käytä siis
Sanaa. Riippumatta siitä, miten pieni ongelma on
kyseessä, käytä Sanaa ja ota terveydentilasi haltuun.
Älä jätä mitään sijaa paholaiselle (Efesolaiskirje 4:27).

TUNNUSTUS
Jumalan Sana on lääke keholleni. Sana on saavuttanut
valta-aseman ja herruuden elämässäni. Jumalan
Hengen kautta Sana tuo minussa esiin elämää,
terveyttä ja menestystä. Sana tuottaa terveyttä luihini,
puhdistaa vereni, hoitaa sydämeni, puhdistaa ihoni
ja saa minut kulkemaan jatkuvassa jumalallisessa
terveydessä. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 8:16; Psalmi 107:17-20; Sananlaskut 4:20-22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Heprealaiskirje 13 & Hesekiel 16
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:30-41 & 1. Aikakirja 17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME OLEMME VALOJA
Sillä kaikki te olette valon lapsia ja
päivän lapsia; me emme ole yön
emmekä pimeyden lapsia
(1. Tessalonikalaiskirje 5:5).

R

aamattu sanoo Efesolaiskirjeessä 5:8 (KJV),
“Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette
valoina Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina.” Ja meidän
avausjakeemme sanoo, “Te olette valon lapsia….” Sinä
olet valon lapsi ja jos kerran olet valon lapsi, silloin
sinä olet valo. Näin Raamattu sanoo meille. Halleluja!
Herra Jeesus sanoi juutalaisille puhuessaan, “Niin
kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta
tulisitte valon lapsiksi” (Johannes 12:36). Hän käski
heitä uskomaan valoon, jotta heistä tulisi valon lapsia.
Mutta he eivät uskoneet. Me kuitenkin uskoimme ja
vastaanotimme iankaikkisen elämän ja meistä tuli valon
lapsia. Kunnia Jumalalle!
Johanneksen evankeliumi 8:12 (KJV) sanoo,
“Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: Minä olen
maailman valo; joka minua seuraa, se ei pimeydessä
vaella, vaan hänessä on oleva elämän valo”. Tämä
on niin ihmeellistä. Ajattele myös sitä, mitä Jeesus
sanoi Johanneksen evankeliumissa 9:5, kun Hän julisti,
“Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä
maailman valo.”
Minkälaista Hän tahtoo sinun elämäsi olevan? Hän
näyttää sen meille Matteuksen evankeliumissa 5:16:
“Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä,
että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät
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teidän Isäänne, joka on taivaissa.” Filippiläiskirje
2:15 sanoo, “Että olisitte moitteettomat ja puhtaat,
olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan
sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte
niinkuin tähdet maailmassa.”
Me loistamme valoina tässä pimeässä maailmassa.
Meillä on Isämme sydän. Johanneksen evankeliumi
3:16 sanoo, “Sillä niin on Jumala maailmaa
rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa….”
Meidän tulee siis rakastaa ihmisiä Isän rakkaudella.
Se on yksi osa sitä, miten me loistamme valoina tässä
maailmassa.
Kun Jeesus sanoi, että antakaa maailman “nähdä
teidän hyvät tekonne,” Hän puhui tässä vanhurskauden
teoista. Anna parhaasi Evankeliumin julistamiseen niin,
että saat ihmiset kääntymään pimeydestä valoon ja
Saatanan vallasta Jumalan tykö. Tämä on todellinen
ratkaisu kaikkiin ihmisten ongelmiin: Evankeliumi on
Jumalan voima pelastukseen jokaiselle, joka sen uskoo.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä olen valona tässä pimeässä maailmassa ja
loistan kirkkaasti kaikkialla! Olen täysin sitoutuneena
esirukoilemaan ihmisten sielujen puolesta kaikkialla
eri puolilla maailmaa ja Evankeliumin eteenpäin
menemisen puolesta, koska tiedän Evankeliumin
olevan ainoana voimana pelastukseen, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 12:11 TPT; Jesaja 60:1-3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Jaakob 1 & Hesekiel 17-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:42-50 & 1. Aikakirja 18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HENGELLINEN YMMÄRRYS
Sentähden emme mekään, siitä päivästä
alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet
teidän edestänne rukoilemasta ja
anomasta, että tulisitte täyteen hänen
tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä
viisaudessa ja ymmärtämisessä
(Kolossalaiskirje 1:9).
umala tahtoo selvästikin, että meillä on hengellistä
J
ymmärrystä. Totuus on todellisuutta, joka on
hengellistä. Kaikki on saanut syntynsä hengellisestä.

Meidän tulee elää tästä perspektiivistä käsin, ja voimme
tehdä tämän ainoastaan sillä näkökyvyllä, jonka Pyhä
Henki antaa meille Sanan kautta. Tarkastellaanpa
erästä keskustelua Jeesuksen ja juutalaisten välillä
Johanneksen evankeliumin 8. luvussa. Jeesus sanoi,
“Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä;
mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska
minun sanani ei saa tilaa teissä” (Johannes 8:37).
He eivät ajatelleet, että heidän tappamisaikeilla
olisi ollut mitään tekemistä sen kanssa, että Hänen
Sanansa ei ollut heissä. Mutta Jeesus tiesi ja osoitti,
että heidän toimiensa takana oleva ongelma oli
hengellinen, koska Hän ajatteli hengellisesti. Hän sanoi,
“Minä tiedän, että te olette Aabrahamin siementä….”
Hän ei siis ottanut sitä heiltä pois. Mutta näennäisen
ristiriitaisessa lausunnossaan Hän sanoi, “Jos olisitte
Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin
tekoja” (Johannes 8:39). Hän puhui hengellisesti.
Aabraham oli heidän isänsä faktojen valossa,
kun taas käytännön toimien perusteella he olivat
paholaisen lapsia. Samalla, kun he järkeilivät faktojen
pohjalta (lihallisesti) ja väittelivät Hänen kanssaan,
Jeesus käytti Jumalan Sanaa heidän ajatusten ja toimien
tulkitsemiseen, koska Jumalan Sana on totuus. Hän
seisoi tiukasti totuudessa. Ja näin myös meidän tulee
elää.
46

finnish

Luukkaan Evankeliumissa 22, kun Häntä tultiin
pidättämään, Hän sanoi, “...tämä on teidän hetkenne
ja pimeyden valta” (Luukas 22:53). Kaikki muut
katsoivat pidätystä luonnollisesta näkökulmasta käsin,
mutta Jeesus tulkitsi sitä hengellisesti. Hän sanoi, että
pimeyden voima oli sen takana.
Kyse on samasta näissä tämän päivän kriiseissä,
jotka alkoivat vuonna 2020. Monet ovat tulleet
petetyiksi, koska he eivät tunne totuutta. He eivät
näe hengellisestä perspektiivistä käsin, vaan seuraavat
sen sijaan ihmisten lihan sanelua. Sanan tuntemuksen
kautta me voimme helposti tunnistaa Jumalan työn
ja erottaa sen Saatanan tekemästä työstä. Muista
Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa 16:2:
“He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika,
jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä
uhripalveluksen Jumalalle.” Hän teki selväksi, että
jotkut luulevat tekevänsä Jumalalle palveluksen, kun
he tappavat Jumalan ihmisiä. Hänen Sanallaan ei ole
sijaa heissä. Meidän, jotka olemme syntyneet Jumalan
Hengestä, täytyy ruokkia itseämme jatkuvasti Sanalla.
Pyhä Henki antaa meille Sanan kautta hengellistä
näkökykyä ja ymmärrystä kaikkeen.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos tästä kyvykkyydestä totuudessa
elämiseen. Pysyn kaikenlaisissa olosuhteissa aina
rauhassa ja levossa. Menestys, terveys, vahvuus ja
ilo ovat minussa, koska mieleni pysyy aina Sanan
totuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:15-18; 2. Johannes 1:1-4; Kolossalaiskirje 1:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Jaakob 2-3:1-13 & Hesekiel 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:1-11 & 1. Aikakirja 19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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YLHÄÄLTÄ KÄSIN SYNTYNYT
Ja hän sanoi heille: Te olette alhaalta,
minä olen ylhäältä; te olette tästä
maailmasta, minä en ole tästä
maailmasta (Johannes 8:23).

K

un Herra Jeesus sanoi juutalaisille ylempänä
olevassa jakeessa “minä olen ylhäältä,”
Hän viittasi tällä jumalalliseen alkuperäänsä. Hän
on Herra taivaasta: “Ensimmäinen ihminen oli
maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta” (1.
Korinttolaiskirje 15:47).
Herra Jeesus teki tämän erotuksen sen tähden,
koska kaikki tänne maan päälle syntyneet ovat
saaneet elämänsä maallisilta vanhemmiltaan, mutta
Hänen elämänsä oli Jumalasta - Hän on Sana, joka
tuli lihaksi. Jokaisella tähän maailmaan syntyneellä on
luonnollinen ihmiselämä. Se elämä on turmeltunut
elämä, kuolevaisten elämä.
Tämä tuli ihmisen osaksi, kun Aadam teki syntiä
Jumalaa vastaan ja menetti auktoriteettinsa Saatanalle
Eedenin puutarhassa. Sen seurauksena kuolema tuli
maailmaan: “Sentähden, niinkuin yhden ihmisen
kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema,
niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska
kaikki ovat syntiä tehneet…” (Roomalaiskirje 5:12).
Synti tuli maailmaan Aadamin tottelemattomuuden
tähden ja siitä seurasi kuolema. “Kuolema” tarkoittaa
tässä erotusta Jumalasta: pimeyden elämää ja
hengellistä sokeutta. Luonnollisen ihmisen elämä on
sellainen, jota Sana kuvailee Jumalasta vieraantuneeksi
elämäksi, jolle liiton lupaukset ovat vieraita. Hän on
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ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa (Efesolaiskirje
2:12).
Uudestisyntynyt on tuotu sen sijaan sisälle
“kuolemattomuuteen.” Sinä et ole syntynyt ensimmäisen
Aadamin kaltaiseksi, vaan Kristuksen kaltaiseksi, joka
on Herra taivaasta. Sellainen kuin Hän on, sellainen
olet myös sinä tässä maailmassa (1. Johannes 4:17).
1. Korinttolaiskirje 15:48 kertoo tästä sanoessaan, “...
ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat
myös taivaalliset….”
Sinussa on Jumalan kuolematon elämä. 1. Pietarin
kirje 1:23 julistaa, “Te, jotka olette uudestisyntyneet,
ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä,
Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.” Sinä olet
Sanan jälkikasvua, aivan kuten Jeesus on myös Sana,
joka tuli lihaksi. Aivan, kuten Hän on syntynyt ylhäältä
käsin, niin olet myös sinäkin. Olet syntynyt taivaasta
käsin ja sinulla on tuhoutumaton ja kuolematon
Jumalan elämä itsessäsi. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Rakas Isä, kiitos siitä luotettavasta ohjauksesta,
jota saan Sanastasi. Ja kiitos siitä valosta, jota Sana
saa aikaan hengessäni. Sinun Sanasi on elämäni.
Sinun Sanaasi perustuvan uskoni kautta hallitsen
olosuhteiden yli. Minä elän voitossa ja tietoisena
tästä Kristuksen tuhoutumattomasta elämästä, joka
on minussa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Johannes 3:31; 1. Korinttolaiskirje 15:47-49

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Jaakob 3:14-4:1-12 & Hesekiel 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:12-20 & 1. Aikakirja 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RISTIN YLÄPUOLELLA
Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan
haudatut kasteen kautta kuolemaan, että
niinkuin Kristus herätettiin kuolleista
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää
meidänkin uudessa elämässä vaeltaman
(Roomalaiskirje 6:4).
un olet uudestisyntynyt, ylösnousemuselämä
K
on sinussa. Se on elämä, joka on ristin
yläpuolella. Toivon todella, että saisit tästä kiinni. Uutta

luomusta ei ole vapautettu vihollisen käsistä, eikä hän
myöskään tarvitse vapautusta, koska hän on Saatanaa
ylempänä.
Vapautus saavutettiin ristillä. Ja se tehtiin
koko maailmaa varten. Mutta on olemassa
ylösnousemuselämä, joka on ristiä ylempänä. Kyse
on uuden luomuksen elämästä. Ja tässä elämässä
sinä et tarvitse enää “vapautusta” etkä ole myöskään
“vapautettu” tai “lunastettu”, koska sinä olet uudeksi
luotu! Uudeksi luotu ihminen Kristuksessa ei ole tästä
maailmasta, joten tämän maailman voimilla ei ole
valtaa hänen ylitse. Hän on jo voittanut Kristuksessa
maailman ja kaikki sen voimat sekä vaikutukset.
Raamattu kutsuu meitä “enemmän kuin voittajiksi”
(Roomalaiskirje 8:37). Me olemme tuhoutumattomia ja
voittamattomia. Ja sitten kaikkein kauneimpana, Hän
kutsuu meitä pyhiksi (1. Korinttolaiskirje 6:2, 14:13, 2.
Korinttolaiskirje 1:1, Efesolaiskirje 1:1 jne). Se, vanha
syntinen ihminen kuoli Kristuksen kanssa. Se, syntinen
ihminen haudattiin yhdessä Kristuksen kanssa. Ja uusi
luomus, pyhä, nousi elämään Kristuksen kanssa. Tämä
on sinun uusi luontosi.
Näin ollen kristitty on se, joka uskoo Jumalan
herättäneen Jeesuksen Kristuksen kuolleista ja joka
tunnustaa Hänen Herruutensa, identifioiden näin
itsensä ylösnousseen Kristuksen kanssa. Kristitty on
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uutta lajia: “Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on
uusi olento; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso,
kaikki on tullut uudeksi” (2. Korinttolaiskirje 5:17 KJV).
Minä näytän tässä sinulle sitä, kuka sinä todella olet.
Kaikkein suurenmoisin asia ymmärrettäväksi kristityn
suhteen on se, että hän on täysin uusi luomus. Se vanha
luonnollinen ihminen tarvitsi vapautusta paholaisesta ja
Jumala vapautti hänet. Hän tarvitsi syntien lunastuksen
ja Jumala antoi sen hänelle. Jeesuksen kuolema maksoi
hinnan hänen lunastuksesta.
Uusi luomus ei kuitenkaan ole ristin tuote. Risti
riitti lunnaiden maksamiseen ja pelastukseen, mutta
se ei vielä tuottanut uutta elämää. Jos Jeesus ei olisi
koskaan noussut kuolleista, me olisimme silti edelleen
lunastetut, mutta jatkuvasti synnin alaisina. Jeesuksen
vuodattama veri olisi tuonut meille kyllä iankaikkisen
lunastuksen ja pelastuksen, mutta meistä ei olisi
tullut uusia luomuksia. Uusi luomus on Jeesuksen
Kristuksen ylösnousemuksen tuote! Ylösnousemus
antoi meille iankaikkisen elämän. Se antoi meille
Jumalan vanhurskauden ja teki meistä Kristuksen
kanssaperillisiä.

TUNNUSTUS
Minä olen uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa täynnä elämää ja kuolemattomuutta. Olen immuuni
kaikenlaisille tartunnoille ja olen Saatanaa sekä tämän
maailman alkeisvoimia ylempänä. Minut on kutsuttu
kirkkauden, voiton, menestyksen, vaurauden, toivon
ja siunausten elämään. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Galatalaiskirje 6:14-16; Johannes 1:12-13; Roomalaiskirje 6:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Jaakob 4:13-5:1-20 & Hesekiel 24-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:21-30 & 1. Aikakirja 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ERITYINEN VALTAKUNTA
Niin ette siis enää ole vieraita ettekä
muukalaisia, vaan te olette pyhien
kansalaisia ja Jumalan perhettä
(Efesolaiskirje 2:19).

E

mme ole tästä maailmasta; olemme taivaallisen
Valtakunnan erityisiä ihmisiä. Vaikka elämmekin
maan päällä, kansalaisuutemme — Valtakunta, johon
kuulumme ja josta käsin toimimme, on taivaassa. Se
on kuninkaallinen ja loistava pappien Valtakunta. Sinä
synnyit tähän Valtakuntaan sinä päivänä, kun synnyit
uudesti (Kolossalaiskirje 1:12-13).
Sillä ei ole väliä, vaikka sinulle olisi diagnosoitu
parantumaton perinnöllinen sairaus. Eikä se muuta
mitään, vaikka sinulla sanottiin olevan krooninen
sydänsairaus. Nyt, kun olet uudestisyntynyt, sairaus
on luonnollesi vierasta; se on poikkeavaa meidän
Valtakunnassamme. Siksi kieltäydy hyväksymästä tai
majoittamasta sitä omassa kehossasi.
Ehkä esivanhempasi kuolivat johonkin sairauteen,
ja sinulle on kerrottu, että näin on käynyt perheessäsi.
Kuulut nyt taivaalliseen perheeseen, jossa Jeesus on
pää. Kuulut Valtakuntaan, jossa kaikki on mahdollista,
ja jossa toimitaan elämän hengen lain mukaan.
Tässä Valtakunnassa kaikki ovat siunattuja ja
kaikki tekemäsi menestyy; eikä ilomme lopu koskaan.
Iloitsemme vastoinkäymisistäkin. Tässä iankaikkisessa
Valtakunnassa emme salli näkyvien asioiden määrätä
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ja hallita elämämme laatua. Me näemme ja elämme
uskon kautta.
Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki
näkemämme asiat, joista emme pidä, voivat muuttua:
“Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme
tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän
kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme
katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset
ovat ajallisia (voivat muuttua), mutta näkymättömät
iankaikkisia” (2. Korinttolaiskirje 4:17-18). Tällaista on
elämä Valtakunnassamme: me olemme horjumattomia
ja olemme hallintavallassa. Voimme tehdä kaiken
Kristuksen kautta, joka vahvistaa meitä. Olemme
ikuisesti voittajia. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Kuulun valon Valtakuntaan, kuninkaalliseen ja
loistavaan super-ihmisten Valtakuntaan, jossa synti,
taudit, sairaudet, masennus, köyhyys, turhautuneisuus
ja kaikki, mikä liittyy Saatanaan ja pimeyteen, ovat
vieraita asioita. Minä loistan ja hallitsen kirkkaudessa
ja armossa vanhurskauden kautta. Matkani tässä
elämässä on ainoastaan vain ylöspäin ja eteenpäin,
ja miellytän Herraani kaikessa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:12-14; 1. Pietari 2:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Pietari 1:1-21 & Hesekiel 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:31-38 & 1. Aikakirja 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLET JUMALAN UNELMA
Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät
totuuden sanalla, ollaksemme hänen
luotujensa esikoiset
(Jaakobin kirje 1:18).
usi luomus on Jumalan unelma! Hän on kaikkea
U
sitä, mitä Jumala on aina tahtonut. Jumala loi
taivaan, maan ja kaiken siellä olevan, mutta hän ei

voinut olla yhtä näiden asioiden kanssa. Hän ei voinut
olla yhteydessä mihinkään muihin luomiinsa eläimiin
tai asioihin, paitsi ihmiseen. Hänen tarkoituksensa
Jeesuksen lähettämisessä oli mahdollistaa ihmisen
lunastaminen ja yhdistäminen Jumalan kanssa. Olet
siis hyvin erityinen Jumalalle.
Lue avausjakeemme uudelleen; se sanoo, että
olet ensimmäinen ja paras kaikesta, mitä Jumala loi;
Hänen erinomaisesti muotoiltu käsityönsä. Kuinka
se voisi olla edes mahdollista, että joku tietäisi tämän
ja ajattelisi edelleen epäonnistumista? Et voi tietää
tätä ja elää tappiossa, köyhyydessä ja kurjuudessa;
se ei ole mahdollista! Olet syntynyt valtaistuinsalissa
ja elät Jumalan läsnäolossa. Kaikki tässä maailmassa
on sinun. Paavali ymmärsi tämän ja julisti: “...kaikki
on teidän...maailma, elämä, kuolema, nykyiset ja
tulevaiset, kaikki on teidän” (1. Korinttolaiskirje 3:2122). Halleluja!
Sinussa on jotain erilaista. Sinä voit huutaa: “Koko
maailma on minun!” silloinkin, kun tilisi saldo näyttäisi
olevan miinuksella, koska vaellat Hengessä etkä lihassa.
Vaellat uskossa, et näkemisessä (2. Korinttolaiskirje
5:7).
Vanhassa testamentissa he eivät voineet toteuttaa
Jumalan unelmaa; sillä miehet ja naiset elivät aistiensa
mukaan. Hän oli sanonut heille: “Jos te nyt kuulette
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minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette
minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja;
sillä koko maa on minun” (2. Mooses 19:5). Mutta
he eivät voineet totella Häntä.
Meidän kohdallamme Hän ei kuitenkaan vaatinut
meitä ensin “noudattamaan” Hänen käskyjään;
pikemminkin Hän loi meistä ensin uusia luomuksia ja
sitten kutsui meitä kuuliaisiksi lapsiksi (1. Pietari 1:14).
Joten se, mikä israelilaisista olisi tullut, jos he olisivat
totelleet Jumalaa (erityinen aarre), meistä tuli sellainen
uudestisyntymisen kautta.
Nyt, kun olet uudestisyntynyt, Raamattu sanoo,
että sinä olet Jumalalle erityinen aarre. Jeesus teki
tämän sinun vuoksesi. Raamattu sanoo “...Hän antoi
itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät
kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen
omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee”
(Titus 2:14). 1. Pietarin kirje 2:9 sanoo: “Mutta te olette
valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja,
joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen
valoonsa”. Siunattu olkoon Jumala!

RUKOUS

Rakas Isä, kiitän sinua Evankeliumin siunausten
täyteydestä, joista nautin tänään Kristuksen puolestani
tekemän uhrin tähden. Kristuksen kuuliaisuuden
kautta olen tullut osalliseksi jumalallisesta elämästä
ja Valtakunnan eduista, ja minusta on tullut myös
niiden eteenpäin jakelija. Kristuksessa kaikki Jumalan
lupaukset ovat tulleet täytetyiksi elämässäni, ja elän
täydellisessä täyttymyksessä Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 2:10; 1. Pietari 2:9; 1. Pietari 1:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Pietari 1:22-2:1-25 & Hesekiel 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 14:1-9 & 1. Aikakirja 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME VOITAMME AINOASTAAN JA AINA
Ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden
lahjan runsauden, tulevat elämässä
hallitsemaan yhden, Jeesuksen
Kristuksen, kautta (Roomalaiskirje 5:17).

S

iunattu olkoon Jumala! Elämämme Kristuksessa
on täydellistä hallintaa ja hallitsemista
olosuhteiden yläpuolella. Me voitamme ainoastaan
ja aina! Sillä ei ole väliä, mitä ympärilläsi tapahtuu,
säilytä voittajan ajattelutapa. Jeesus sanoi, “kaikki on
mahdollista sille, joka uskoo”; tämä tarkoittaa sinua.
Tämä on Jeesuksen todistus sinusta. Tämä tekee sinusta
super-ihmisen Kristuksessa!
Sinulla on kaikki, mitä tarvitset ongelmien
korjaamiseen ja muiden auttamiseen ulos ongelmista.
Tämä on yksi keskeisin asia, joka seuraa sitä, kun olet
täynnä Henkeä ja pidät Jumalan Sanan sydämessäsi ja
suussasi. Sinusta tulee järkkymätön.
Jumala ei halua sinun elävän elämän tai
olosuhteiden uhrina. Hän on asettanut sinut valmiuteen
ja hallintaan. Hän haluaa sinun käyttävän Jumalan
Sanaa pitääksesi Saatanan sinulle alamaisena. Hän
haluaa sinun käyttävän Sanaa kehosi terveyden
ylläpitämiseksi ja vaurauden ylläpitämiseksi. Hän
haluaa sinun pitävän jokaisen tilanteen järjestyksessä
Jumalan Sanan avulla.
Jumala tietää, että niin kauan kuin olet fyysisessä
kehossasi, kohtaat kriisejä elämässäsi. Tulet taistelemaan
pimeyden voimien kanssa. Mutta ne eivät ole
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minkäänlaisia tekijöitä, koska Hän sanoo, “Lapsukaiset,
te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä
hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa” (1. Johannes 4:4).
Olet syntynyt voittajaksi. Anna tämän olla se
näkökulma, josta käsin katsot elämää. Olet enemmän
kuin voittaja; olet Jumalan siunattu! Sinut on varustettu
kaikella mahdollisella hyvällä ja tarpeellisella, mitä
tarvitset elämään ja jumalisuuteen (1. Pietarin kirje 1:3).
Nouse siis korkealle Kristuksessa! Et voi koskaan olla
epäedullisessa asemassa. Elämäsi on pelkkää voittoa
voiton perään aina - kaikessa ja kaikkialla: “Mutta
kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä
voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka
paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!” (2.
Korinttolaiskirje 2:14).

TUNNUSTUS
Käytän auktoriteettiani Kristuksessa kaiken vihollisen
voiman, strategioiden ja manipulointien ylitse ja
olen ikuisesti voittaja. Olen aina hallintavallassa;
Olen voittanut maailman ja sen järjestelmät, sen
ongelmat ja kiusaukset, koska Hän, joka on minussa
on suurempi kuin hän, joka on maailmassa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 15:57; Johannes 16:33; 1. Johannes 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Pietari 3 & Hesekiel 31-32
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 14:10-21 & 1. Aikakirja 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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YLISTYS ELÄMÄÄ
Auringon noususta sen laskuun
saakka olkoon Herran nimi ylistetty
(Psalmi 113:3).

K

un ymmärrät sen, kuka sinä todella olet
Kristuksessa, elämäsi tulee olemaan täynnä
ylistystä. Rukoushetkesi ovat ylistyksen ja innostuksen
aikoja Jumalan läsnäolossa. Mieti hetki: mikä voisi olla
sellainen asia, jota sinä tarvitsisit, jota Herra ei olisi jo
antanut sinulle? Ei yhtään mikään!
Raamattu sanoo: ”Sillä Jumala on osoittanut
rakkautensa antamalla meille suurimman aarteensa,
oman Poikansa. Ja koska Jumala uhrasi hänet
vapaaehtoisesti meidän kaikkien puolesta, hän ei
varmasti pidätä meiltä mitään muutakaan, mitä
hänellä on annettavana” (Roomalaiskirje 8:32 TPT).
Hän ei kiellä sinulta mitään. Siksi Paavali sanoi 1.
Korinttolaiskirjeessä 3:21: “... kaikki on sinun.”
Sitten 2. Pietarin kirje 1:3 sanoo: “Koska hänen
jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken,
mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan...“ (2.
Pietarin kirje 1:3). Ja koska tämä on totta, mitäpä muuta
tarvitset, voit ylistää Häntä koko elämälläsi! Sinun
tulisi jopa rukoilla ja esirukoilla sydän täynnä kiitosta
ja ylistystä, koska tiedät, että olet Hänen puolellaan
tuomassa Hänen tahtoaan tapahtumaan.
Opettele ylistämään Jumalaa. Ylistä Häntä
haasteiden keskellä. Ole villi ylistäjä. Muistatko
Paavalin ja Silaksen? Heitä syytettiin valheellisesti,
heidät riisuttiin, hakattiin ja heitettiin moninkertaisesti
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vartioituun vankityrmään (Apostolien teot 16:19-24).
Mutta Raamattu kertoo meille, kuinka he aloittivat
keskiyöllä villin ylistyksen: “Mutta keskiyön aikaan
Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat
ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä.
Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että
vankilan perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki ovet
aukenivat, ja kaikkien kahleet irtautuivat” (Apostolien
teot 16:24-25).
Jopa juuri nyt, unohda kaikki, mikä vaivaa sinua
ja ala ylistämään Jumalaa ylenpalttisesti. Kerro Hänelle,
kuinka suuri ja rakastava Hän on; laula ylistys- ja
palvontalauluja Hänelle. Juhli Herraa juuri siellä, missä
olet, sillä Hän on armollinen ja ystävällinen; vanhurskas,
pyhä, uskollinen ja iankaikkinen. Olkoon sydämesi
täynnä ylistystä Hänelle, ei vain tänään, vaan aina.
Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua kaikesta, mitä olet tehnyt
elämässäni. Kiitän rakkaudestasi, armostasi ja
ystävällisyydestäsi minua ja rakkaitani kohtaan.
Kiitos kaikista voitoista, jotka olet antanut minulle.
Olet huolenpitäjäni, kaikkien hyvien asioiden
antaja ja suurempi kuin kukaan muu. Tälläkin
hetkellä kirkkautesi on minussa ja ympäröi minua.
Olen ikuisesti kiitollinen läsnäolostasi elämässäni,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Aikakirja 5:13; Heprealaiskirje 13:15; Psalmi 150:1-6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Pietari 4 & Hesekiel 33-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 14:22-31 & 1. Aikakirja 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
61

perjantai

26

TIEDÄ, KUKA TODELLA OLET
Sillä me olemme Jumalan [omaa] käsityötä
(Hänen tekoaan), uudelleenluodut
Kristuksessa Jeesuksessa, [uudeksi
syntyneet] jotta voisimme tehdä niitä hyviä
töitä, jotka Jumala on ennaltamäärännyt
(suunnitellut etukäteen) meille
[kulkeaksemme niitä polkuja, jotka Hän
on valmistanut jo ennen aikaamme], että
me niissä vaeltaisimme [eläen sitä hyvää
elämää, jonka Hän on ennaltajärjestänyt ja
tehnyt valmiiksi meidän elettäväksemme]
(Efesolaiskirje 2:10 AMPC).

A

vausjakeemme on yksi monista Uuden
testamentin pyhistä kirjoituksista, jotka
kuvaavat sitä, kuka kristitty todella on: uusi olento;
Jumalan erinomainen käsityö, luotu uudeksi Kristuksessa
Jeesuksessa. Huomaa tämä ilmaisu “uudeksi luotu”,
mikä tarkoittaa, että häntä ei vain paranneltu, vaan hän
syntyi uudeksi. Kun ymmärrät tämän, tulet arvostamaan
paljon enemmän sitä, kuka sinä olet.
Monet tietävät, että kristitty on henkilö, joka
on lunastettu. He lainaavat psalmin kirjoittajaa ja
laulavat: “Niin sanokoot Herran lunastetut, jotka
hän on lunastanut ahdistuksen alta” (Psalmit 107:2).
Mutta kristitty on paljon enemmän kuin vain joku,
joka on pelastettu tai lunastettu synnistä, maailmasta,
paholaisesta ja kuolemasta. Se ihminen, joka
pelastettiin ja lunastettiin paholaisen vallasta, haudattiin
Jeesuksen kanssa kuolemaan.
Ilmestys siitä, että me olemme Herran lunastamia,
ei ole itse asiassa täysin totta, kun puhumme siitä, kuka
kristitty on. Muista, mitä Raamattu sanoo Jeesuksesta,
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kun Jumala herätti Hänet kuolleista: meidät herätettiin
yhdessä Hänen kanssaan (Efesolaiskirje 2:6).
Meidät tehtiin uusiksi luomuksiksi, kokonaan
uudeksi lajiksi. Sinulla ei ole enää vanhaa elämää, koska
sinun ihmiselämäsi syrjäytettiin ja korvattiin Kristuselämällä, kun uudestisynnyit. Sinun tulee ymmärtää
Uuden testamentin ilmestyksen eteneminen. Lunastus
oli vasta prosessin ensimmäisiä askelia kohti lapseutta;
osallisuutta Jumalan kaltaisuuteen.
Uusi luomus ei ole koskaan ollut orjuudessa.
Uusi luomus ei ole koskaan tehnyt syntiä. Hän syntyi
vapaana ja synnittömänä. Siksi Raamattu sanoo: “Sillä
synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain
alla, vaan armon alla” (Roomalaiskirje 6:14). Ja siksi
Paavali sanoi: “...Niin tekin pitäkää itsenne synnille
kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa
Jeesuksessa” (Roomalaiskirje 6:11). Halleluja!

RUKOUS
Kiitos, vanhurskas Isä, siitä ymmärryksestä, että
kristinusko alkoi ylösnousemuksesta. Iloitsen siitä,
että olen Kristuksen lunastustyön hedelmää. Olen
uusi luomus ja olen syntynyt Jumalan elämän ja
luonnon kanssa. Vaellan uudessa elämässä tietoisena
siitä, että minut on herätetty yhdessä Kristuksen
kanssa ja saan istua Hänen kanssaan voiton, voiman
ja vallan paikalla iankaikkisesti, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Galatalaiskirje 2:20; Roomalaiskirje 6:4;
Kolossalaiskirje 3:8-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Pietari 5 & Hesekiel 35-36
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 15:1-10 & 1. Aikakirja 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LUOTA VAIN HÄNEEN
Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin,
mutta me tunnustamme HERRAN,
Jumalamme, nimeä (Psalmi 20:7).
. Aikakirja 14-16 kertoo Aasasta, Juudan
2
kuninkaasta, joka teki sitä, mikä oli hyvää ja
oikein Herran silmissä. Hän kehotti Juudaa etsimään

Herraa ja noudattamaan lakia ja käskyjä, ja hänen
valtakunnassaan oli rauha.
Kerran Etiopian kuningas Zerah hyökkäsi
Juudaan miljoonan miehen armeijan ja kolmensadan
sotavaunun kanssa. Aasa huusi Herran puoleen ja
pyysi yliluonnollista väliintuloa. Raamattu sanoo, “Niin
HERRA antoi Aasan ja Juudan voittaa etiopialaiset, ja
etiopialaiset pakenivat” (2. Aikakirja 14:12). Todella
ihmeellistä!
Hänen hallituskautensa 36. vuonna oli eräs toinen
tapahtuma. Israelin kuningas Baasha uhkasi Juudaa
vihamielisesti. Mutta tällä kertaa kuningas Aasa etsi
Herran sijaan sotilasliittoa Syyrian kuninkaan BenHadadin kanssa. Hän otti hopeaa ja kultaa temppelin
ja kuninkaanlinnan aarteista ja lähetti ne lahjaksi Syyrian
kuninkaalle. Israelin kuningas luopui suunnitelmistaan,
mutta Herra oli tyytymätön kuningas Aasaan.
Jumala lähetti profeetan Aasan luokse
muistuttamaan Aasaa siitä, kuinka Hän (Jumala) tuli
väliin, kun Aasa taisteli miljoonaa Etiopian ja muiden
maiden sotilaita vastaan. Sen sijaan, että kuningas
olisi kuunnellut Jumalan sanomaa, hän oli vihainen
profeetalle ja alkoi sortamaan ihmisiä.
Kaksi vuotta myöhemmin Aasa sai jalkoihinsa
vakavan sairauden, johon hän haki apua lääkäreiltä,
ei Herralta (2. Aikakirja 16:12). Voitko kuvitella?
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Kolmenkymmenenviiden vauraan, menestyksekkään
ja tuotteliaan hallituskauden jälkeen hän käänsi
selkänsä Jumalalle. Nyt hänellä oli tarpeeksi rahaa
palkkasotureille ja lääkäreille.
Valitettavasti hän kuoli tähän tautiin kaksi vuotta
myöhemmin. Raamattu kertoo meille erityisesti sen,
että syy Aasan kuolemaan ei ollut se, että tämä tauti
olisi ollut niin tappava, vaan se, että Aasa kieltäytyi
etsimästä Herraa (2. Aikakirja 16:12). Tämä on suuri
ongelma joillekin ihmisille nykyäänkin; he luottavat
vaurauteensa ja rikkauksiinsa ja ovat unohtaneet sen,
millä on oikeasti merkitystä, koska he ajattelevat, että
kaikessa on kyse vain rahasta.
Älä koskaan anna minkään viedä huomiotasi pois
Herrasta. Anna Hengen olla etusijalla elämässäsi. Tee
tästä itsellesi periaate, jonka mukaan myös elät, että
sinä luotat ainoastaan ja joka tilanteessa Herraan.

RUKOUS
Rakas Isä, luotan sinuun kaikesta sydämestäni;
ainoastaan sinulla on merkitystä, ja minä iloitsen
vain sinun Sanasi ohjeista. Olen täysin vakuuttunut
siitä, että sinulla on parhaat suunnitelmat elämääni
varten. Olet enemmän kiinnostunut ja innoissasi
menestyksestäni kuin mitä itse voisin koskaan olla. Ja
siksi olen niin kiitollinen ja elän rakastaakseni sinua,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 3:5-6; Psalmi 28:7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Pietari 1 & Hesekiel 37-38
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 15:11-19 & 1. Aikakirja 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TARKKANÄKÖINEN

28

Sillä lihan mieli on kuolema, mutta
hengen mieli on elämä ja rauha
(Roomalaiskirje 8:6).

M

atteuksen evankeliumissa 16:21-23 näemme
mielenkiintoisen asetelman Jeesuksen ja
Pietarin välillä. Mestari oli tehnyt opetuslapsilleen
selväksi, että Hänen olisi välttämätöntä mennä
Jerusalemiin, alistua kärsimysten koettelemukseen
uskonnollisten johtajien käsissä, antaa surmata itsensä
ja nousta kuolleista kolmantena päivänä.
Raamattu kertoo, että Pietari veti Herran sivuun
puhuakseen Hänen kanssaan kahden ja alkoi nuhdella ja
syyttää Häntä painokkaasti sanoen: ”Jumala varjelkoon,
Herra! Tämä ei koskaan saa tapahtua sinulle!” Silloin
Mestari kääntyi Pietarin puoleen ja vastasi: “…Mene
pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle
pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on
Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten” (Matteus 16:23).
Hän käänsi välittömästi Pietarin ajatukset tämän
tiedon lähteeseen; Hän käänsi Pietarin mielen
kohti hengellistä. Tämä kertoo paljon Jeesuksen
hengellisyydestä. Hän tahtoi Pietarin käsittävän sen,
milloin tieto on peräisin Jumalalta ja milloin paholaiselta.
Kun saat tietoa, sinun on tiedettävä, mistä
se on peräisin. Onko se Jumalan Valtakunnasta,
paholaiselta vai maailmasta? Saatana on tämän
maailman prinssi, joten tästä maailmasta tuleva tieto
on hänen turmelemaa. Sitä paitsi sinä et ole tästä
maailmasta (Johannes 15:19), joten et voi myöskään
elää maailmasta tulevan tiedon mukaan.
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Vaella huolellisesti ja tarkkanäköisesti. Sanan ja
Hengen tekemän palvelutyön kautta Herra antaa sinulle
armollisesti kyvykkyyden Hänen täydellisen tahdon
näkemiseen ja siinä vaeltamiseen. Hän tahtoo sinun
olevan huolellinen, varovainen, järkevä, valpas ja Hänen
Sanaansa juurtunut. Sana on todellinen valo, joka
antaa sinulle suunnan ja opastuksen. Jos jokin sellainen
tieto tulee luoksesi, joka ei ole Herrasta, vaan sen
tarkoituksena on harhauttaa sinut pois oikealta polulta,
silloin kuulet Hänen äänensä, kun seuraat Evankeliumin
totuutta. Muun muassa tästä syystä Paavalin rukoukset
seurakunnan puolesta olivat niin tärkeitä.
Kolossalaiskirjeessä 1:9 hän sanoo, “Sentähden
emme mekään…ole lakanneet teidän edestänne
rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen
tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa
ja ymmärtämisessä.” Tunnusta tätä aina itsellesi. Julista
säännöllisesti, että olet huolellinen ja viisas. Julista,
että olet täynnä tietoa Jumalan tahdosta, kaikessa
viisaudessa ja tarkkanäköisyydessä. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, olen huolellinen, järkevä, havainnoiva ja
tarkkanäköinen. Luotan sinuun kaikesta sydämestäni
kaikissa asioissa, nojaten Sanaasi ja noudattaen
ainoastaan sinun käskyjäsi. Olen juurtunut ja
ankkuroitunut Sanaasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 5:15-17; Kolossalaiskirje 1:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Pietari 2 & Hesekiel 39-40
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 15:20-27 & 1. Aikakirja 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KESKITY HENGELLISEEN
Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä
on, älköön siihen, mikä on maan päällä
(Kolossalaiskirje 3:2).

L

uukkaan evankeliumin luvussa 22 Raamattu
kertoo miten Jeesus ilmoitti lähestyvästä
kuolemastaan ollessaan opetuslastensa kanssa
ehtoollisella. Hän hyödynsi tämän tilanteen sen
paljastamiseen, että yksi heistä - Juudas Iskariot kavaltaisi Hänet. Heti pian tämän jälkeen Juudas tapasi
papit ja kirjanoppineet ja sopi johdattavansa heidät
maksua vastaan Jeesuksen luo.
Kun he tulivat Jeesuksen luo, Hän sanoi heille:
“Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne
pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua
vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden
valta” (Luukas 22:53). Miksi Jeesus sanoi: “…tämä
on teidän hetkenne ja pimeyden valta”, vaikka
profetaalinen sana ilmoitti jo selkeästi sen, että Hänet
pidätettäisiin? Hän käänsi huomiomme hengelliseen ja
siihen tosiasiaan, että pimeyden voimat olivat Hänen
pidätyksensä takana.
Tämä toimii meille erinomaisena esimerkkinä
hengellisestä hereillä olosta. Kuinka tietoisena olet
siitä, kuka ajatuksiasi ja tekemisiäsi kontrolloi? Kun
teet päätöksen, kuka on sen taustalla? Keskity aina
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hengelliseen niiden asioiden sijaan, joita havaitset
aisteillasi. Varmista, että tekosi, ajatuksesi ja tahtomisesi
ovat aina Jumalan inspiroimia. Anna Pyhän Hengen
johdattaa ja opastaa sinua kaikissa asioissa. Aseta
kiintymyksesi Häneen. Kolossalaiskirje 3:2 sanoo:
“Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön
siihen, mikä on maan päällä.”
Käännä mielesi iankaikkisen Jumalan Sanan
suuntaan ja anna Pyhän Hengen toimia opettajanasi.
Raamattu sanoo: “Sillä niillä, jotka elävät lihan
mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät
Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli
on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha”
(Roomalaiskirje 8:5-6).

RUKOUS

Rakas Isä, Henkesi voiman avulla harjoitan
tietoisesti mieltäni keskittymään Sanasi hengelliseen
todellisuuteen. Keskityn asioihin, jotka ovat oikeita,
puhtaita, ihania, arvostettavia, hyveellisiä ja
kunnioitettavia. Olen hengellisesti hereillä ja sallin
ainoastaan Sanan mukaiset ajatukset, sinun Nimesi
ylistykseksi ja kunniaksi. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:5-6; 2. Korinttolaiskirje 4:17-18;
Filippiläiskirje 3:20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Pietari 3 & Hesekiel 41-42
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 16:1-11 & 1. Aikakirja 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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30

ME OLEMME SODASSA
Vaikka me elämmekin tässä maailmassa,
me emme kuitenkaan sodi tämän
maailman tavoin
(2. Korinttolaiskirje10:3 NIV).
e elämme maailmassa, mutta me käymme
M
hengellistä sodankäyntiä. Apostoli Paavali
kertoo meille tämän sodankäynnin hengellisyydestä
Efesolaiskirjeessä 6:12-13. Hän sanoo: Sillä meillä ei
ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja
vastaan taivaan avaruuksissa...”
Huomaa, että taistelu on käynnissä jatkuvasti
ja Paavali myös käyttää ilmaisua ”paha päivä”
auttaakseen meitä ymmärtämään sodan ja siinä olevien
taistelujen välisen eron. Sodassa on kyse vihollisuuden
julistuksesta. 1. Korinttilaiskirje 14:8 AMPC kertoo
meille: “Ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka
silloin valmistautuu taisteluun?”
Taistelu on sodankäyntiä käytännöntasolla.
Kun todellinen taistelu alkaa, siinä on kyse sodassa
käytävästä “taistelusta”. Toinen sodankäynnin muoto
on väittely, joka voi olla kiivasta, mutta siinä ei
välttämättä käytetä aseita. Pointtina on tässä nyt se,
että meillä on vastustaja vastassamme: Saatana.
Toisinaan ihmiset hämmentyvät ja sanovat:
“Luulin jo voittaneeni tämän.” Mutta totuus on, että
me olemme sodassa kaiken aikaa. Paholainen ei mene
välillä nukkumaan. Ajattele Jeesuksen kohtaamia
kiusauksia. Raamattu sanoo: “Ja kun oli kaiken
kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen
luotaan ajaksi” (Luukas 4:13).
Paholainen jätti Hänet ’sopivaksi ajaksi’ (NIV).
Saatana tiesi, että oli hävinnyt sillä kertaa. Joten hän
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jätti Hänet ja jäi odottamaan seuraavaa mahdollisuutta.
1. Pietari 5:8-9 sanoo: “Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän
vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva
jalopeura, etsien, kenet hän saisi niellä. Vastustakaa
häntä lujina uskossa…”
Sillä ei ole väliä, että vastassamme on Evankeliumia
ja Jumalan lapsia vihaava vastustaja; hän on jalkojemme
alla. Efesolaiskirje 6:10-11 sanoo: “…vahvistukaa
Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa
yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne
kestää perkeleen kavalat juonet.” Sinulla on valta
yli hallitusten, valtojen, pimeydessä hallitsevien
maailmanvaltiaiden ja yli taivaan avaruuksissa olevien
pahuuden henkiolentojen. Käytä niitä hengellisiä aseita,
jotka sinulla on (lue efesolaiskirje 6:14-18) pitääksesi
ne kaukana, sekoittaaksesi niiden juonet ja tehdäksesi
tyhjäksi kaikki niiden pahat suunnitelmat. Halleluja!

TUNNUSTUS
Kiitos siunattu Isä tästä auktoriteetista, jonka olen
saanut Kristuksessa pitääkseni Saatanan ja hänen
joukkonsa kaukana loitolla. Olen täysin varusteltuna
ja vahvistettuna Jumalan koko sota-asun ylleni
pukeneena, vahvana Herrassa ja Hänen väkevyytensä
voimassa, ollakseni voitokas pahan päivän tullen.
Olen iankaikkisesti kiitollinen rakkaudestasi ja
lempeydestäsi. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 10:3-5; 1. Pietari 5:8-9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1 Johannes 1-2:1-14 & Hesekiel 43-44
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 16:12-22 & 2. Aikakirja 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

united kingdom:

south africa:		

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

+27 11 326 0971

nigeria:

usa:

+234 1 8888186

+1(800) 620-8522

canada:

+1 416-667-9191

finnish

KIRJOITTAJASTA

P

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