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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 4,900 eri kielellä
ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme
siihen, että vuoden 2022 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
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1
HÄNEN VOITTO ON MEIDÄN
VOITTOMME
lauantai

Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan
veren kautta ja todistuksensa sanan
kautta, eivätkä ole henkeänsä
rakastaneet, vaan olleet alttiit
kuolemaan asti
(Ilmestyskirja 12:11).
lempänä oleva jae paljastaa meille tärkeän
Y
hengellisen periaatteen: apostoli Johannes
näki Hengen antamassa visiossa, että kun Jumalan

kansa teki Sanan tunnustuksia ja julisti totuuden
todistusta — uskonsa kautta Jeesuksen Kristuksen
vereen ja sen merkitykseen uutena liittona — he
voittivat vastustajan, ja enkelit voittivat taistelut
(Ilmestyskirja 12:7-10).
Tämä viittaa siihen, että taistelu hengen
ulottuvuudessa joko voitetaan tai hävitään sen
seurauksena, mitä me teemme täällä maan päällä.
Joten jatka siis Kristuksesta todistamista niin, että
tunnustat Jumalan Sanaa ja nautit pyhää ehtoollista.
Näin säilytät voittosi ja hallitset elämääsi Jeesuksen
Kristuksen kautta. Raamattu sanoo, “...ne, jotka
saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden,
tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen
Kristuksen, kautta” (Roomalaiskirje 5:17).
Hän kertoi meille Johanneksen evankeliumissa
16:33, “...olkaa turvallisella mielellä: minä olen
voittanut maailman.” Tähän Häneltä saamaamme
voitokkaaseen elämään viitaten apostoli Johannes
kertoo meille: “Sillä kaikki, mikä on syntynyt
Jumalasta, voittaa maailman…” (1. Johannes 5:4).
Hän antoi meille voiton ja meidän tehtävänämme
on vaeltaa tämän voiton valossa. Sinä olet voittanut
maailman ja sen pahuuden. Olet voittanut sen
6
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vääryydet, pelot, petokset ja talousjärjestelmät.
Halleluja!
Saatanalla ja hänen kätyreillään ei ole oikeutta
riehua, tehdä tuhoa tai harjoittaa pahuutta
sinun elämässäsi tai ympäristössäsi. Heillä ei ole
hallintaoikeutta sinun “aiōniisi.” Jeesus käski meitä
ajamaan ulos demoneja (Matteus 10:8). Joten aja ulos
demoneja kaikkialla ja kaiken aikaa, missä ikinä ne
sitten nostavatkin esiin rumaa päätään. Jumalan
profetaalinen kirja sanoo, että me olemme voittaneet,
joten me vaellamme siinä voitossa, mikä meille on
annettu Jeesuksen Nimessä.
Julista Kristuksen voittoa omaan kotiisi,
omalle kehollesi ja perheellesi. Julista voittoa
palvelutyöllesi, liiketoimillesi ja kaikelle, millä on
tekemistä sinun kanssasi. Julista Hänen voittoa
omalle kaupungillesi, kansakunnallesi ja kaikille
maailman kansakunnille. Muista, että Jeesus on
kaiken Herra. Kaikki valta on annettu Hänelle
taivaassa ja maan päällä. Ja me olemme osanottajina
Hänen kirkkaudessa, suurenmoisuudessa, voitossa
ja voimassa. Hänen voitto kuuluu meille. Kunnia
Hänen Nimelleen iankaikkisesti!

RUKOUS

Minä käyn kaikenlaisia Saatanan järjestelmiä ja
juonia vastaan, jotka pyrkivät lietsomaan pelkoa
ja levittämään petosta eteenpäin maailman
kansakunnissa. Nämä rakenteet ovat murrettu
ja minä julistan, että Jumalan omilla on voitto
kaikissa maailman kansakunnissa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 3:8; Roomalaiskirje 5:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 1 & 1. Mooses 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 5:33-42 & Nehemia 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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2

HÄNEN KIRKKAUDEN TEMPPELI
Ettekö tiedä, että te olette Jumalan
temppeli ja että Jumalan Henki asuu
teissä? (1. Korinttolaiskirje 3:16).

K

un jotkut ihmiset puhuvat Jumalan
kirkkaudesta, he toivovat näkevänsä sitä
ehkäpä kokouksissaan tai viettäessään aikaa Jumalan
kanssa itsekseen, mutta heidän odotuksensa menevät
usein metsään, koska he eivät ymmärrä Raamatun
kirjoituksia. He saattavat julistaa esimerkiksi näin:
“Herra, tuo itsesi julki ja täytä tämä kokous sinun
kirkkaudellasi.”
He odottavat tämän perusteella jonkinlaista
fyysistä manifestaatiota, aivan kuten tapahtui
Vanhan testamentin aikoina. He odottavat, että
ehkäpä jokin yliluonnollinen pilvi tulisi heidän
ylleen tai että he näkisivät jonkinlaisia salamoita
sisätilassa ollessaan; ehkä vähän ukkosen jylinää,
matalia ääniä, jne. Älä elä aistien ulottuvuudessa.
Älä odota, että näkisit Jumalan kirkkauden jotenkin
ulkopuolellasi niin, että voisit sanoa, “Vau, Herra
oli totisesti tänään keskellämme.” Miksi etsisit
yhä edelleen sellaisia manifestaatioita, mitä heillä
oli Vanhan testamentin aikaan? Niin kauan kuin
sinulla on tällainen mielenlaatu, tulet elämään
elämääsi odottaen jotain sellaista, minkä tekemisen
Jumala on jo lopettanut ja minkä Hän määrittelee
“vähäisemmäksi kirkkaudeksi.”
Kaikki se kirkkaus, minkä Pyhä Henki toi julki
8
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Vanhassa testamentissa — ääni, valo ja ihmeelliset
näyt, jne., ovat nyt kaikki sinun sisälläsi. Tämä
kirkkaus on nyt sinussa! Apostoli Paavali ilmaisee
tämän asian niin ytimekkäästi sanoessaan, “Mutta
tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä
näyttäisi tulevan meistä” (2. Korinttolaiskirje 4:7).
Kolossalaiskirje 1:27 sanoo, että kristinuskon
mysteeri ja siinä oleva kirkkaus on Kristus sinussa.
Jumalan kirkkaus asuu sinun hengessäsi. Sinä olet
Jumalaa mukanasi kuljettava astia. Ajattele tähän
tapaan. Kun sinä olet läsnä jossain paikassa, se
tarkoittaa, että Jumalan kirkkaus on tullut siihen
paikkaan läsnäolevaksi. Tämä on yksi osa siitä, mitä
Pyhän Hengen temppelinä olemisella tarkoitetaan.
Vanhassa testamentissa kirkkaus oli temppelissä,
mutta sinä olet nyt tämä temppeli — Hänen
kirkkautensa temppeli. Siunattu olkoon Jumala!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua kirkkaudestasi ja
vanhurskaudestasi, jotka ovat pysyvästi hengessäni.
Minä teen vaikutusta omaan maailmaani sinun
läsnäolollasi ja levitän kauneutesi, täydellisyytesi
ja armosi antimia kaikkeen ja kaikkiin ympärilläni
oleviin. Henkeni sisäisistä syvyyksistä tuon esiin
siunauksia, jotta saan parannettua maailmaani,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:26-27; 2. Korinttolaiskirje 3:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 2 & 1. Mooses 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 6:1-8 & Nehemia 4-5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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maanantai

TEE RUKOUKSESTA
ELÄMÄNTAPASI

3

Samaan tapaan rukous on
olennainen tässä meneillään
olevassa sodankäynnissä. Rukoilkaa
antaumuksella ja pitkään. Rukoile
veljiesi ja sisartesi puolesta. Pitäkää
silmänne auki. Rohkaiskaa toinen
toistanne niin ettei kukaan jäisi jälkeen
tai putoaisi kyydistä
(Efesolaiskirje 6:18 MSG).
jan ottaminen rukoukselle on hyvin tärkeää.
A
On aikoja ja tiettyjä tilanteita, jotka eivät
vaadi sinua rukoilemaan pitkään. Ja toisaalta on myös

aikoja ja tilanteita, jotka edellyttävät uhrautuvaisuutta
sydämellisessä jatkuvassa rukouksessa. Molemmat
ovat tärkeitä, riippuen siitä, mistä on kyse. Mutta
tärkeimpänä asiana tässä on nyt se, että rukouksen
on oltava kristityn elämäntapa.
Rukouksen syynä ei ole Jumalan vakuuttaminen
siitä, että sinä olet todella tosissasi sen suhteen,
mitä rukoilet. Rukouksessa on kyse siitä, mitä
Hänen kanssaan yhdessä vietetty aika tekee sinun
hengellesi. Anna parhaat aikasi, tuottavimmat hetkesi
rukoukselle. Yritä olla kiirehtimättä, kun rukoilet.
Sillä joskus, kun jo luulet olevasi valmis rukouksessa,
Pyhä Henki saattaakin tahtoa vielä jatkaa kanssasi.
Hän saattaa tuoda sinulle tiettyjä sanoja, joilla Hän
tahtoo sinun rukoilevan. Muista, että Hänellä on
oma palvelutyö meidän elämissämme. Hän on se,
joka opettaa meitä rukoilemaan.
Kun rukoilemme, me emme aina tiedä, mitä
meidän tulisi sanoa koskien tiettyjä tilanteita. Mutta
Jumala opettaa meille Pyhän Henkensä kautta, mitä
meidän tulisi sanoa ja miten meidän tulisi rukoilla
oikealla tavalla ja tehokkaasti. Siksi huomiosi
antaminen ja ajan ottaminen rukousta varten on niin
10
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tärkeää. Anna huomiosi kielillä rukoilemiselle. Älä
anna itsesi tulla häirityksi.
Kun on aika rukoilla, laita kaikki muu
kurinalaisesti sivuun. Mitä enemmän muut
asiat yrittävät häiritä sinua, sitä enemmän sinun
tulisi vain laittaa fokustasi rukoukseen ja jatkaa
rukouksessa eteenpäin. Salli henkesi asettua
kurinalaisuuteen, koska silloin saavutat rukouksen
ensisijaisen tarkoituksen, joka on henkesi ja mielesi
mukautuminen siten, että Jumalan ajatuksista tulee
sinun ajatuksiasi ja Hänen sanoistaan tulee sinun
sanojasi. Se erityinen, luova sana huulillasi, jonka
Henki tuo sinulle tällaisina rukoushetkinä, tulee
tuottamaan tuloksia.
Muutama minuutti rukouksessa ei vielä riitä
henkesi alamaiseksi saattamiseen. Sinun täytyy
antaa Jumalalle aikaa ja huomiosi. Rukouksessa Pyhä
Henki tekee sinulle ja sinussa tiettyjä asioita; sinä
tulet niin uudelleen linjautuneeksi ja muutetuksi,
että puhetapasi, sanavalintasi, luonteesi ja jopa
käyttäytymisesi ovat kaikki muuttuneet. Järjestä
itsellesi aikaa, että tämä kaikki voi tapahtua sinulle,
kun teet rukouksesta elämäntapasi.

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos tästä etuoikeudestani viettää
aikaa kanssasi Hengen kautta rukouksessa.
Kiitos etuoikeudestani olla kanssasi laittamassa
tahtoasi toteen täällä maan päällä ja harjoittamassa
hallintavaltaa olosuhteiden, Saatanan ja hänen
pimeyden joukkojensa ylitse, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 14:15; 1. Johannes 5:14-15;
Jeremia 29:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 3 & 1. Mooses 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 6:9-15 & Nehemia 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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4
KYSE ON SINUN MIELESTÄSI
tiistai

Älkääkä mukautuko tämän
maailmanajan mukaan, vaan
muuttukaa mielenne uudistuksen
kautta… (Roomalaiskirje 12:2).
un uudestisynnyit, sinuun välitettiin
K
Jumalan elämä ja luonto kaikessa sen
täyteydessään, joka on parasta laatua, eikä sitä

voi tehdä enää yhtään paremmaksi. Ja sinulle
annettiin vielä tämän lisäksi Jumalan vanhurskaus,
johon et voi enää itse lisätä mitään. Ja olet myös
vastaanottanut Pyhän Hengen kaikessa Hänen
täyteydessään. Sinulta ei puutu mitään. Sen lisäksi
sinä olet Jumalan Valtakunnassa, sinä olet aito
taivaan kansalainen NYT (Filippiläiskirje 3:20 NIV).
Me kaikki olemme vastaanottaneet saman
Jumalan luonnon, saman Pyhän Hengen, me
olemme syntyneet samaan Jumalan Valtakuntaan
ja meille on annettu sama usko. Mistä johtuvat
sitten elämissämme ja tuloksissamme ilmenevät
eroavaisuudet? Syyn täytyy olla jossain muussa:
oman mielemme voimassa ja käytössä!
Mikäli tahdot muutosta — jos tahdot nähdä
itsesi toisenlaisena, vaikutusvaltaisempana,
tehokkaampana, vahvempana — sinun täytyy
muuttaa ajattelutapasi. Mielessäsi täytyy tapahtua
merkittävä muutos. Se, että olet tullut kristityksi tai
vastaanottanut Pyhän Hengen ei vielä tarkoita, että
ajattelutapasi olisi muuttunut. Tämän toteutus on
sinun omalla vastuullasi.
Kuten luimme avausjakeestamme, Jumala
on antanut meidän omalle vastuullemme
ajattelutapamme uudistamisen Jumalan Sanalla.
Sinun täytyy kirjaimellisesti alistaa itsesi Sanalle,
12
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jotta mielesi muuttuu ja jotta saat uudenlaisen
ajattelutavan.
Se ei vielä riitä, että kristitty lainaa Raamatun
kirjoituksia, sillä niin kauan kuin kirjoitukset eivät
ole vielä tehneet vaikutusta hänen mieleensä, hän
ei tule olemaan erilainen. Tämän takia olemme
kirjoittaneet kirjan, “Sinun mielesi voima.” Tämän
kirjan tarkoitus käy ilmi sen nimestä.
Kaikella elämässäsi, mukaan lukien kasvusi
kristittynä, on merkittävästi tekemistä sen kanssa,
miten käytät omaa mieltäsi. Joten talleta Jumalan
Sanaa mieleesi. Ruoki itseäsi Sanalla ja mietiskele
Sanaa. Tulet aivan takuuvarmasti kokemaan
muutoksen koko olemuksessasi ja tästä seuraa
lisääntynyttä Jumalan kirkkauden määrää elämääsi!
Menestys, erinomaisuus, voitto, hallintavalta ja
yltäkylläisyys tulevat olemaan tunnusmerkkeinä
jokapäiväisessä elämässäsi. Halleluja!

TUNNUSTUS
Tulen jatkuvasti muutetuksi, koska uudistan
mieltäni Sanan avulla. Annan itseni Sanan
palvelutyölle. Henkeni tulvii jumalallisia totuuksia
ja mieleni kohoaa ajattelemaan Kuningaskunnan
ajatuksia. Minulla on uudenlainen ajattelutapa,
josta seuraa lisääntynyttä Jumalan kirkkauden
määrää elämääni! Sana on antanut minulle
menestyksen, erinomaisuuden, voiton,
hallintavallan ja yltäkylläisyyden mielenlaadun.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 4:22-24; Filippiläiskirje 4:8;
Roomalaiskirje 12:2 TPT

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 4 & 1. Mooses 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:1-11 & Nehemia 7-8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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5
KUTSU OLEMATTOMAT OLEMAAN
keskiviikko

Jeesus vastasi hänelle: Kirjoitettu on:
‘Ei ihminen elä ainoastaan leivästä’
(Luukas 4:4).

J

okaisen Jumalan lapsen täytyy oppia
kutsumaan olemattomia olemaan. Raamattu
sanoo, että Jumala “kutsuu olemattomat, ikään kuin
ne olisivat” (Roomalaiskirje 4:17). Mitä sinä tarvitset
elämääsi? Sinä voit kutsua sen tulemaan esiin!
Muutoin et ehkä tule koskaan näkemään sitä. Mutta
jotta tämä uskossa kutsuminen tuottaisi tuloksia,
sinun täytyy olla rukouksen mies tai nainen.
Rukous vie henkesi tietynlaiseen tilaan, joka
saa yhteytesi Jumalan kanssa tulemaan entistä
todellisemmaksi ja paremmin synkronoiduksi. Sinä
synkronoidut Hänen tahdon ja tarkoituksen kanssa.
Jumalan ajatuksista tulee sinun ajatuksiasi. Hänen
sanoista tulee sinun sanojasi.
Jotkut ihmiset ihmettelevät, että miksi
mitään ei tapahdu, vaikka he lainaavat Raamatun
kirjoituksia haastavissa tilanteissa. Pelkkä Raamatun
lainaaminen ei vielä tuo tuloksia. Kun ihmisen
mieli ja sydän asettuvat samaan linjaan lainatun
kirjoituksen kanssa, se tuo tuloksia. Tämä saa
sanomasi sanat ulottumaan äänesi vaikutuspiiriä
kauemmas.
14
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Kun rukoilet, pidä mielesi avoimena ja hereillä
Jumalan suuntaan sen suhteen, mitä Hän tulee
sanomaan sinulle. Se, mitä Hän tulee sanomaan
sinulle, ei välttämättä ole edes linjassa pyyntöjesi
kanssa, mutta mitä ikinä Hän sanookaan, se on
juuri se, mitä sinä tarvitset. Näin ollen kuuntele
Hänen sanojaan hengessäsi. Hänen Sana loi koko
maailman ja Hänen Sanansa kautta sinä voit
muuttaa maailmaa. Tämä Sana huulillasi voit kutsua
olemattomat olemaan ja voit muuttaa elämäsi ja
maailmasi olosuhteita. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS

Johanneksen evankeliumissa 8:47 Jeesus
sanoi, “Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan
sanat….” Minä olen syntynyt Jumalasta, siksi
vastaanotan Jumalan Sanaa jokaista tilannetta
varten. Kun puhun tänään kielillä, henkeni
tulee virittyneeksi Jumalan taajuudelle ja tulen
vastaanottamaan sen sanan, jonka tarvitsen
muutosta varten. Minä vaellan menestyksessä,
voitossa, voimassa ja terveydessä. Minä julistan
Herran Jeesuksen Nimessä, että Saatanan vaikutus
leikataan pois maailman kansakunnista ja kaikki
demoniset toiminnot maailman kansakunnissa
halvaannutetaan. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 4:17; Heprealaiskirje 4:12; Markus 11:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 5:1-20 & 1. Mooses 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:12-21 & Nehemia 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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6
KRISTUS ON LOPULLINEN
VASTAUS
torstai

Kaikki Jumalan lupaukset ovat tulleet
täytetyiksi Kristuksessa kovaäänisesti
“Kyllä!” Ja Kristuksen kautta
meidän “Aamen” (joka tarkoittaa
“kyllä”) nousee Jumalan luokse hänen
kunniakseen
(2. Korinttolaiskirje 1:20 NLT).
os kristityllä on vääränlainen kuva tai käsitys
Jumalasta, hän tulee uskomaan vääränlaisella
J
tavalla, ajatellen vääriä ajatuksia ja sanoen vääriä

asioita. Hänen elämäntapansa tulee silloin olemaan
vääränlainen. Ajattelepa hetki niitä kristittyjä, jotka
eivät ymmärrä sitä, että Vanhan testamentin ja
Uuden testamentin välillä on valtava ero, minkä
seurauksena he ovat aina pyytämässä Jumalaa
“täyttämään” lupauksiaan!
Näiden ihmisten odotukset ovat vääränlaiset,
koska ne perustuvat virheelliseen Raamatun
ymmärtämiseen. “Jumalan lupauksista kiinni
pitäminen” tai “odotus sen suhteen, että Hän
täyttäisi omat lupauksensa” on aivan turhaa
ponnistelua. Kyse on virheestä. Tämä johtuu siitä,
että kaikki Jumalan lupaukset ovat jo Kristuksessa
täytetyt. Tästä luimme avausjakeessamme.
Kristus on lopullinen vastaus. Kristus tarkoittaa
kaikkien lupausten täyttymystä. Kristuksessa meillä
on kaikki: “Hänen jumalallinen voimansa on antanut
meille kaiken jumalalliseen elämään tarvittavan
hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut
meidät oman kirkkautensa ja hyveellisyyteensä
kautta” (2. Pietari 1:3 NIV).
Älä sano, että odotat Jumalan täyttävän
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lupauksensa sinun parantamisen suhteen. Julista
sen sijaan, että sinä olet terve, koska Hän on antanut
sinulle jumalallisen elämän. Yksikään sairaus ei voi
kestää kehossasi, sillä sinä olet syntynyt Jumalasta.
Kunnia Jumalalle! Riippumatta siitä, mitä rukoilet
tänä päivänä, Jumalalla ei ole vastauksia Kristuksen
ulkopuolella, Hänen Sanansa ulkopuolella. Muista,
että kaikki Hänen työnsä ovat olleet valmiina aina
maailman perustamisesta saakka (Heprealaiskirje
4:3).
Joten, kun sinulla on jokin toive, Jumalan
vastauksena on sinun opastaminen Pyhän Hengen
kautta siihen todellisuuteen, mikä on jo sinun: “Mutta
me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen
Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä
Jumala on meille lahjoittanut” (1. Korinttolaiskirje
2:12). Kolmastoista jae kertoo sinulle sen, mitä
sinun on määrä tehdä sen jälkeen, kun nämä ovat
paljastuneet sinulle: puhu niistä; kutsu niitä esiin:
“...Ja siitä me myös puhumme…” Halleluja!

TUNNUSTUS

Muotoilen omalla suullani elämäni ja tulevaisuuteni
täysin synkronoiduiksi sen jumalallisen perinnön
ja kutsumuksen kanssa, joka Jumalalla on
varattuna elämälleni! Minulla on erinomainen,
kirkkauden täyteinen ja voitokas elämä, jossa
nautin kaikesta siitä, mitä Jeesuksen Kristuksen
kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus on tuonut
minulle. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 3:21; 2. Pietari 1:3-4;
2. Korinttolaiskirje 1:20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 5:21-48 & 1. Mooses 15-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:22-32 & Nehemia 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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perjantai

KUNNIA, ARVOKKUUS JA
ERINOMAISUUS

7

Anoen, että meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala,
kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden
ja ilmestyksen Hengen hänen
tuntemisessaan (Efesolaiskirje 1:17).

K

ristityn elämä on kutsu kirkkauteen ja
hyveellisyyteen. Tämä tarkoittaa kutsua
kunnian, arvokkuuden ja erinomaisuuden elämään.
Sinua kunnioitetaan, arvostetaan ja kirkastetaan
Kaikkivaltiaan Jumalan toimesta. Mikään ei voi
tuoda häpeää elämääsi. Jeesus otti kaiken häpeän
pois sinun elämästäsi. Raamattu sanoo, “Silmät
luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen,
joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi
ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan
valtaistuimen oikealle puolelle“ (Heprealaiskirje
12:2).
Sinä olet tämä edessäpäin ollut ilo, joka sai
Hänet kestämään ristin häpeästä välittämättä.
Sinä olet nyt tänä päivänä nuhteeton. Halleluja!
Kolossalaiskirje 1:22-23 sanoo, “Teidätkin, jotka
ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen
vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on
sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman
kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina
ja moitteettomina eteensä” (Kolossalaiskirje 1:2118
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23). Miten upeaa!
2. Pietarin kirje 1:3 sanoo, “Koska hänen
jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille
kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan,
hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut
meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään.”
Aiemmassa kirjeessään, 1. Pietarin kirjeessä 1:11, hän
puhui Kristuksen kärsimyksistä ja sitä seuraavasta
kirkkaudesta. Älä anna itsellesi mitään muita
vaihtoehtoja kuin vain se, että elät kirkkauden,
kunnian ja arvokkuuden elämää riippumatta
kaikista haasteista, epäoikeudenmukaisuudesta
ja vainosta. Kristus sinussa, kirkkauden toivo!
Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos armosta, että saan loistaa ja
hallita kunniakkaasti elämässäni vanhurskautesi
kautta. Minä annan sinulle kiitoksen ja tuon julki
kunniaasi täällä maan päällä. Elän kirkkauden
ja erinomaisuuden elämää vailla nuhteita,
halveksuntaa, syntiä ja siihen liittyviä vaikutuksia.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 2:9;1. Pietari 1:11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 6:1-18 & 1. Mooses 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:33-42 & Nehemia 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

lauantai

HÄN ETSII SINUSTA
USKOLLISUUTTA

8

…Mutta kullakin on oma lahjansa
Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen
(1. Korinttolaiskirje 7:7).
atteuksen evankeliumin luvussa 25
Jeesus kertoi kolmesta palvelijasta, joiden
M
haltuun uskottiin talentteja. Yksi sai yhden talentin,

toinen sai kaksi talenttia ja kolmannelle annettiin
viisi talenttia. Talentit annettiin kullekin heidän
kykyjensä mukaisesti. Joten mestari oli heidän
uskollisuutensa perässä (talenttia käytettiin rahallisen
arvon määritelmänä, esim. hopean).
Se, joka sai viisi talenttia palasi takaisin 100%
menestyksenä (Matteus 25:20). Hän, joka sai kaksi
talenttia, hankki kaksi lisää, mikä tarkoitti myös
100% menestystä (Matteus 25:22). Mutta palvelija,
jolle annettiin yksi talentti tuotti pettymyksen
mestarilleen. Hän sanoi: “Herra, minä tunnen sinut
hyvin; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, siksi
säilytin talentin sinua varten” (Matteus 25:24). Hän
ei tehnyt sillä mitään.
Hän oli selvästikin selittelijä. Hänen elämänsä
ei ollut tuottoisa. Hänen kyvykkyys riitti vain yhden
talentin käsittelyyn, mutta hän epäonnistui siinäkin.
Hänen mestari kutsui häntä pahaksi ja laiskaksi, koska
häneltä odotettiin uskollisuutta. Tästä samasta on
kyse Herran kanssa. Aivan kuten avausjakeessamme
lukee, meillä on kullakin oma lahjamme Jumalalta ja
Herra etsii meistä uskollisuutta. Hän odottaa tuloksia.
Saatat ihmetellä, “Miten voin tietää, että mitä
minulta odotetaan?” Tämä on hyvin yksinkertaista:
tiedät sen, mitä sinulta odotetaan sen perusteella,
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mitä sinulle on sanottu. Jumalan kyvykkyys annetaan
Hänen sanomansa kautta; Hänen Sanansa kautta.
Mille Hän on altistanut sinut? Minkälaista tietoa Hän
on antanut sinulle? Kun analysoit sitä, mitä Hän on
kertonut sinulle, ymmärrät Hänen odotuksensa sinua
kohtaan.
Kaikki se, mitä Herra on opettanut sinulle tai
mistä Hän sinua opettaa, kaikki, mille Hän sinut
altistaa ja mitä Hän auttaa sinua tietämään, on
Evankeliumin eteenpäin menemistä varten. Siksi
sinun tulee etsiä tilaisuuksia sen hyödyntämiseen
Hänen Valtakunnan vanhurskauden ja hallintavallan
eteenpäin viemiseksi.
Muista, että Hän testaa sinun uskollisuuttasi.
Mikäli vastaan tulee jonkinlaisia haasteita tai
vaikeuksia, kun teet sitä, mitä Hän on pyytänyt sinua
tekemään, ainoa vaihtoehtosi tulisi olla voittaminen!
Älä mieti mitään tekosyitä. Sitoudu kaikin voimin
Evankeliumin eteenpäin viemiseen. Pysy aina lujana
ja horjumattomana kasvaen jatkuvasti Herran työssä.
Ja näin Herra tulee kaiken päätteeksi varmasti
sanomaan sinulle: “Hyvin tehty, sinä hyvä ja
uskollinen palvelija…” (Matteus 25:21).

TUNNUSTUS

Herra on siunannut minua Kristuksen
ylenpalttisella armolla, jotta voin viedä
Evankeliumia eteenpäin, ja minä tulen pysymään
uskollisena. Elän elämääni Hänen kirkkauden ja
Hänen loistokkaan Kuningaskunnan laajentamista
ja Hänen vanhurskauden levittämistä varten täällä
maan päällä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Roomalaiskirje 12:6-8; 1. Timoteus 1:12;
1. Korinttolaiskirje 4:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 6:19-7:1-6 & 1. Mooses 20-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:43-53 & Nehemia 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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sunnuntai

HEIDÄN TÄYTYY VASTATA
NIMEENSÄ

9

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka
uskovat: minun nimessäni he ajavat
ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä
(Markus 16:17).

rään kerran käskin demonia tulemaan
ulos eräästä henkilöstä, mutta demoni
E
sanoi, “minä en lähde” ja alkoi väkivaltaiseksi.

Seurakunnan kokousavustajat yrittivät pitää miestä
paikoillaan, mutta minä ohjeistin heitä antamaan
miehen olla. Vaikka tämä mies oli vihamielinen
minua kohtaan, pysyin aivan rauhallisena ja sanoin,
“sinä olet lähtenyt!” Saman tien tästä miehestä tuli
hyvin rauhallinen ja hän kaatui maahan paholaisen
poistuessa hänestä.
Tämän jälkeen eräs seurakunnan työntekijöistä
sanoi minulle, “Pastori, en oikein ymmärrä, mitä
tapahtui. Sinä käskit demonia lähtemään, mutta se
ei lähtenyt. Ja sitten sanoit, ‘Sinä olet lähtenyt’ ja se
lähti.” Vastasin hänelle, “Jokainen Jumalan sana on
nimi, ja mitä Hän sanoo, se myös tapahtuu.”
Markuksen evankeliumista 7:25-30 löydämme
samankaltaisen inspiroivan tapahtuman Jeesuksen
kanssa. Syyrofoinikialainen nainen oli tullut
Jeesuksen luokse ja pyysi Häntä ajamaan pahan
hengen pois tyttärestään. Jeesus sanoi hänelle, “...
mene; riivaaja on lähtenyt sinun tyttärestäsi”
(Markus 7:29). Tämän demonin oli pakko vastata
tähän nimeen, jolla Jeesus kutsui häntä — “on
lähtenyt.”
Raamattu kertoo, että tämä nainen palasi
kotiinsa ja huomasi, että demoni oli poistunut
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tyttärestään. Joskus sinun täytyy tietää, millä
nimellä kutsua demonia, kun olet ajamassa sitä
ulos. Joskus Jumalan Henki saattaa myös johdattaa
sinua sanomaan, “Lähde hänestä, äläkä enää palaa
takaisin.”
Jopa silloinkin, kun rukoilet maailman
kansakunnissa tapahtuvaa pahojen henkivaltojen
toimintaa vastaan, on tärkeää, että sanot
oikeita asioita: leikkaa niiden vaikutus pois
kansakunnastasi ja kerro niille, “Te olette lähteneet
tästä kansakunnasta! Teidän vaikutus on murrettu,
teidän valtanne on päättynyt!” Halleluja!
Joku sanoi maailmassa tapahtuvia asioita
koskien (viitaten pahojen henkivaltojen toimintaan),
että ne ovat vain kuolevan viimeisiä kouristuksia.
Mutta me taas olemme täynnä voimaa ja meillä on
hallintavalta niiden ylitse. Ne ovat turhautuneita,
halvaantuneita; niiden työt ovat tehty tyhjiksi. Me
olemme voitokkaita. Me hallitsemme Kristuksen
kautta Pyhän Hengen voimassa Saatanan ja hänen
joukkojensa yläpuolella. Halleluja!

RUKOUS

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä auktoriteetista,
joka on annettu meille Kristuksessa. Sen avulla
me harjoitamme hallintavaltaa Saatanan ja hänen
joukkojensa ylitse. Heidän vaikutuksensa on
leikattu pois kansakunnista! Me teemme lopun
heidän riehumisestaan. Seurakunta on voitokas
ja hallitsee Kristuksen kautta täällä maan päällä
Pyhän Hengen voimassa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 7:25-30; Luukas 10:19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 7:7-29 & 1. Mooses 23-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 7:54-60 & Nehemia 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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YHTÄ HENKEÄ HÄNEN KANSSAAN
maanantai

Sillä me olemme hänen ruumiinsa,
lihansa ja luidensa jäseniä
(Efesolaiskirje 5:30 KJV).
eesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 15:5,
J
“Minä olen viinipuu, te olette oksat….” Tämä
kuvaa ykseyttä; se kommunikoi samaa sanomaa,

joka löytyy myös avausjakeestamme. Tämä sana
“jäseniä” avausjakeessamme on kreikan kielellä
“melos” ja se tarkoittaa raajoja. Aivan kuten sinulla
on kätesi ja jalkasi, me olemme Hänen ruumiinsa
raajoja!
1. Korinttolaiskirje 6:15 avaa meille tätä lisää.
Se sanoo, “Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat
Kristuksen jäseniä?” Tällä viitataan Seurakuntaan.
Tämä tarkoittaa, että sinun jalkasi ovat Jeesuksen
jalat! Sinun kätesi ovat Hänen kätensä. Sinun kehosi
on Kristuksen fyysisenä välikappaleena tähän
maailmaan.
Tämän ymmärtäminen antaa sinulle uuden
ajattelutavan sen suhteen, kuka sinä todellisuudessa
olet. Et voi olla samaan aikaan Hänen kanssaan yhtä
ja sairaana; tai olla yhtä Hänen kanssaan ja kärsiä
samaan aikaan sisäelinvaurioista. Hänen elämänsä,
joka on sinussa, tekee sinusta aivan läpikotaisin
täydellisen.
Tämä sama sanoma on kuvattu tarkemmin
1. Korinttolaiskirjeessä 12:27, “Mutta te olette
Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen
jäseniänsä.” Tämä tarkoittaa, että sinä olet tarkoin
määritelty jäsen. Halleluja! Sinä toimit erityisellä
paikalla, tunnistettavissa olevalla paikalla,
Kristuksen Ruumiissa. Tämä on todella upeaa!
Apostoli Paavali selkiyttää tätä lisää
Efesolaiskirjeessä 5:28, “Samalla tavoin tulee
myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia
ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa
itseänsä.” Hän sanoo tässä, että kun kaksi ihmistä
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on naimisissa, heidän kehonsa kuuluvat toisilleen.
Sitten hän kertoo meille 1. Korinttolaiskirjeessä 6:15,
että meidän kehomme ovat Kristuksen jäseniä, mikä
tarkoittaa sitä, että sinun kehosi kuuluu Jeesukselle
Kristukselle.
Paavali kuvasi tätä paljon vahvemmaksi
kuin mitä avioliitto, kun hän sanoi, “Mutta joka
yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan”
(1. Korinttolaiskirje 6:17). Tämä tarkoittaa, että
Kristuksella on oikeus sinun kehoosi ja sinulla
on oikeus Hänen kehoonsa. Mutta koska Hänen
kehonsa on taivaassa, Paavali kertoo meille, että
jos sinä olet yhtynyt Herraan, sinä olet yhtä henkeä
Hänen kanssaan, koska Hengen kautta voit saada
omaan kehoosi Hänen ylösnousseen kehonsa
kirkkautta. Halleluja!
Nyt pystyt paremmin ymmärtämään sen, kun
Raamattu sanoo, “Kristus sinussa, kirkkauden
toivo” (Kolossalaiskirje 1:27). Elä joka päivä
tietoisena siitä ykseydestä, joka sinulla on Jeesuksen
Kristuksen kanssa.

TUNNUSTUS
Olen jäsenenä Hänen ruumiissa, lihassa ja luissa!
Vaellan tietoisena siitä, että olen yhtä Jeesuksen
Kristuksen kanssa. Hengen kautta saan omaan
kehooni Hänen ylösnousseen kehonsa kirkkautta.
Yksikään sairaus, tauti eikä mikään heikkous
voi kestää kehossani, koska minä olen yhtynyt
Herraan ja olen yhtä henkeä Hänen kanssaan.
Jumalallisuus tekee työtään minussa. Kunnia
Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Johannes 14:16-17; Johannes 14:20; Johannes 17:20-21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 8:1-27 & 1. Mooses 25-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 8:1-13 & Esteri 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TUNNE HÄNEN VALONSA JA
VAELLA SIINÄ
tiistai

Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen
kavalat juonet (Efesolaiskirje 6:11).

T

ämä sana “juonet” ylempänä olevassa jakeessa
tulee kreikan kielen sanasta “methodeia”,
joka viittaa huijaukseen. Huijaus määritellään
pääasiassa sanalliseksi harhaanjohtamiseksi. Kyse on
siitä, että jotain sanotaan siksi, että sen tarkoituksena
on harhaanjohtaa ja hyväksikäyttää jotakuta jotain
tiettyä tarkoitusta varten. Tällaista tapahtuu joskus
uutisissa. Me tiedämme, kuka tämän huijauksen
takana on; kukapa muukaan kuin paholainen itse,
jonka Raamattu kuvailee panettelijaksi ja petturiksi
(Efesolaiskirje 6:11).
Huijausta parempi ilmaisu on kuitenkin
“väijyminen”. Tätä ilmaisua käytetään
Efesolaiskirjeessä 4:13 KJV: “Että emme enää
olisi lapsia, jotka ajelehtivat ja joita viskellään
kaikissa opintuulissa, ihmisten huijauksissa ja
ovelissa juonissa, joissa he väijyvät pettääkseen.”
Tämä sana on “methodeia”, joka tarkoittaa sellaista
väijymistä, joka tähtää petokseen.
Saatanan toiminta perustuu petokseen, johon
liittyy paljon vääristelyä. Merkittävin strategia, jota
hän käyttää tämän agendan eteenpäin viemiseen,
on väärän tiedon välittäminen uutismedian kautta.
Kristittynä sinun ei tulisi olla tietämättömänä tämän
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suhteen. Efesolaiskirje 5:6 sanoo, “Älköön kukaan
pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten
tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden
lapsia.”
Tämän vuoksi sinun tulisi tuntea Jumalan totuus
ja vaeltaa siinä — Hänen valossaan. Jeesus sanoi,
“Minä olen maailman valo; joka minua seuraa,
se ei pimeydessä vaella, vaan Hänellä on oleva
elämän valo” (Johannes 8:12). Toisin sanoen, kun
sinä vaellat Hänen valossaan, sinä et tule koskaan
petetyksi. Ota aikaa Jumalan Sanan opiskelemiselle.
Hänen Sanansa valaisee sekä polkusi että sydämesi
ja mielesi sellaisella tavalla, että et tule koskaan
petetyksi tai vaella pimeydessä. Halleluja!

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos Sanasi ohjeistuksista. Olen
syvästi juurtunut ja perustunut sinun Sanaasi,
ja tulen aina ohjatuksi Kristuksessa Jeesuksessa
olevan totuuden kautta. Elän Saatanan sekä
hänen juonimiensa petosten ja manipulaatioiden
yläpuolella. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 5:8-9; Psalmi 119:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 8:28-9:1-17 & 1. Mooses 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 8:14-25 & Esteri 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOILE KAIKKIEN IHMISTEN
PUOLESTA
keskiviikko

Minä kehoitan siis ennen kaikkea
anomaan, rukoilemaan, pitämään
esirukouksia ja kiittämään kaikkien
ihmisten puolesta
(1. kirje Timoteukselle 2:1).

ämä alleviivattu osuus avausjakeestamme
T
antaa ymmärtää, että tämä lause on jatkoa
aiemmin käsitellystä aiheesta. Merkittävin asiayhteys

tätä koskien löytyy edellisen luvun 18. jakeesta,
jossa Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että “Tämän
käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi,
poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta lausuttujen
ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit
jalon taistelun…” (1. Timoteus 1:18). Seuraavat kaksi
jaetta ovat ikään kuin lyhyt sivujuonne, jonka jälkeen
Paavali jatkaa, “Minä kehoitan….”
Paavali näytti tässä Timoteukselle sitä, miten
hyvä uskon taistelu kilvoitellaan. Hän sanoi, “...
ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään
esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten
puolesta.” “Ennen kaikkea” tarkoittaa, että tämä
on ykkösprioriteetti hyvässä uskon taistelussa. Sinä
et siis aloita rukoilemalla omien henkilökohtaisten
toiveidesi suhteen, vaan kaikkien ihmisten puolesta.
Jumalan ihmiset eivät ole pitkään aikaan rukoilleet
tämän mukaisesti. Monien kiinnostus on ollut heidän
omissa henkilökohtaisissa tavoitteissaan ja siinä,
mitä he tahtovat itselleen Jumalalta, kuten rahaa,
rakennuksia, mainetta ja myös muita maallisia asioita.
Vihollinen on hyödyntänyt tätä jo pitkään päästäkseen
aiheuttamaan tuhoa maailman kansakuntiin, mutta
kiitos Jumalalle, että Seurakunta on oppinut ja on nyt
hereillä omien vastuidensa suhteen. Me toimimme
Sanassa rukoillen ensin kaikkien ihmisten puolesta.
Meidät on kutsuttu taistelemaan hyvää uskon
taistelua ja annetut ohjeet ovat selkeät. Hän sanoo:
“Ennen kaikkea muuta”, tarkoittaen, että ennen kuin
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rukoilet muita asioita: perheesi, liiketoimesi, taloutesi
jne puolesta, rukoile kaikkien ihmisten puolesta.
Miten tärkeää tämä onkaan! Itse asiassa tämän tulisi
olla aivan perusopetuksena seurakunnissa. Kun
johdatamme sieluja Kristukselle ja tuomme heitä
seurakuntaan, meidän tulisi tehdä heille selväksi se,
että heitä vastassa on vihollinen, jonka päämääränä
on heidän tuhoaminen. Meidän täytyy opettaa heidät
rukoilemaan kuin rukous soturit; heidän tulisi rukoilla
ennen kaikkea muuta, ei omien tarpeidensa puolesta,
vaan kaikkien ihmisten puolesta.
Tämä meneillään oleva Pastor Chris Live
“Pray-a-thon” -rukousketju on mahdollisuus, jossa
voit liittyä mukaan miljoonien ihmisten kanssa
toteuttamaan rukouksen papillista palvelutyötäsi
esirukoilemalla ihmisten puolesta katkeamattomassa
rukousmaratonissa. Tähän tapaan rukoileminen on
Jumalan antama ohje ja tästä pitäisi tulla oma elämän
tapasi. Voit liittyä mukaan rukoilemaan yhdessä
miljoonien kristittyjen kanssa samanaikaisesti ja näin
aikaansaamme globaaleja muutoksia tapahtumaan
“PastorChrisLive Global Prayer Network”
-verkoston kautta. Jotta pääset mukaan live-striimiin
ja seuraamaan @PastorChrisLive, sinun tulee ladata
KingsChat App osoitteessa: https://lwappstore.com/

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet vuodattanut Henkesi
kaiken lihan ylle kaikkialla ympäri maailmaa
niin, että totuutesi tulee tehokkaasti välitetyksi
kaikkien ihmisten tietoisuuteen. Minä rukoilen,
että Evankeliumin valo loistaa kaikkien niiden
sydämiin, jotka tavoitetaan tänään Evankeliumin
sanomalla niin, että he pelastuvat. Kiitos armostasi
tähän, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 6:18; 1. Timoteus 2:1-4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 9:18-38 & 1. Mooses 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 8:26-40 & Esteri 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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13
PARTNEREINA HÄNEN KANSSAAN
RUKOUKSESSA
torstai

Minä kehoitan siis ennen kaikkea
muuta anomaan, rukoilemaan,
pitämään esirukouksia ja
kiittämään kaikkien ihmisten
puolesta… Sillä se on hyvää
ja otollista Jumalalle, meidän
vapahtajallemme, joka tahtoo,
että kaikki ihmiset pelastuisivat ja
tulisivat tuntemaan totuuden
(1. kirje Timoteukselle 2:1-4).

ämä avausjakeessamme mainitut erilaiset
rukoukset pitävät sisällään kaikki
N
ne erilaiset rukoukset, mitä toisten puolesta

rukoilemisessa tarvitaan. Hän sanoo: “...ennen
kaikkea muuta anomaan, rukoilemaan, pitämään
esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten
puolesta….” Sana “anoa” tulee kreikan sanasta
“deēsis”, joka viittaa vetoomuksiin tai tietynlaisiin
pyyntöihin. Yleiseltä merkitykseltään vetoomus on
muodollinen kirjallinen vetoomus tai anomus, jossa
esitetään oikeudellisia vaatimuksia. Näin ollen me
siis esitämme pyyntöjä Evankeliumin säännösten
oikeusperustan pohjalta.
Seuraavana tulee “rukous” ja tämä tulee
kreikankielen sanasta “proseuchē,” joka tarkoittaa
“rukousten esittämistä”. “Proseuchē” on
johdannainen toisesta kreikankielisestä sanasta,
“proseuchomai”, joka tarkoittaa “Jumalan
rukoilemista palvomalla”. Jumala siis tahtoo meidän
esittävän palvovia rukouksia, joissa julistamme
siunauksia kaikille ihmisille.
Seuraavana tulee “esirukous”, joka tulee kreikan
sanasta “enteuxis,” jonka johdannainen on sana
“entugchanō,” joka viittaa keskusteluun haastattelun
muodossa. Tämä tarkoittaa, että voit puhua ja esittää
asiasi kuin tuntisit keskustelukumppanisi.
Raamattu puhuu tästä samasta Jesajan
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kirjassa 43:25-26: “Minä, minä pyyhin pois sinun
rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi
muista. Muistuta sinä minua, käykäämme oikeutta
keskenämme; puhu sinä ja näytä, että olet oikeassa.”
Herra sanoo, “käykäämme oikeutta.” Toisin
sanottuna, “argumentoidaan,” kuten näemme
oikeudessa tapahtuvan. Näin sinun tulee toimia
esirukouksessa, kun käsittelet tapaustasi.
Viimeisenä tulee “kiittäminen”, joka tulee
kreikan sanasta “eucharistia.” Tällaisessa
rukouksessa ilmaiset kiitollisuuttasi Herralle siitä,
mitä Hän on tehnyt ja tekee yhä edelleen ihmisten
elämissä kaikkialla ympäri maailmaa. Jumala
tarvitsee meidät rukouspartnereikseen. Hän tahtoo,
että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan
totuuden.
Anna tietoisuutesi Evankeliumista innostaa
sinua rukoilemaan ja esirukoilemaan syntisten,
kadotettujen ja maailman kansakuntien puolesta.
Rukoile, että monet tulevat vastaanottamaan
pelastuksen ja elämään Herraa varten. Pidä huoli
siitä, että rukoilet tähän tapaan jatkuvasti, koska
sinun täytyy toimia näin.

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos rakkaudestasi ja suuresta
armostasi Kristuksessa Jeesuksessa. Sinun tahtosi
on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat
tuntemaan totuuden. Siksi rukoilen kadotettujen
ja sorrettujen puolesta tänään, että he kuulisivat
ja vastaanottaisivat tämän sanoman, jonka kanssa
olet lähettänyt meidät työmiehinäsi heidän
luokseen. Rukoilen, että heidän ymmärryksen
silmät valaistaan tunnistamaan totuus, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 2:1-4; Filippiläiskirje 4:6-7;
Apostolien teot 1:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 10:1-23 & 1. Mooses 31-33
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 9:1-9 & Esteri 7-8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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14

OTA USKON KILPI
Sentähden ottakaa päällenne Jumalan
koko sota-asu, voidaksenne pahana
päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki
suoritettuanne pysyä pystyssä
(Efesolaiskirje 6:13).

K

un luemme Jumalan sota-asusta
Efesolaiskirjeen luvusta 6, huomaamme,
miten kuvaus siitä, mitä meidän tulee pukea
yllemme paljastaa meille samalla sen, miten
vihollinen taistelee. Voimme tulkita omista
puolustusvälineistämme sitä, minkälaisia aseita
vihollinen käyttää. “Seisokaa siis kupeet totuuteen
vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden
haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan
evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi,
jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat
nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä…”
(Efesolaiskirje 6:14-17).
Huomaa, mitä tässä sanotaan uskosta, jolla sinä
voit sammuttaa kaikki Saatanan palavat nuolet.
Tämä kertoo meille sen, minkälaisesta materiaalista
vihollisen ammukset on rakennettu. Kaikilla hänen
ammuksilla on tekemistä sen kanssa, että sinä
hyväksyisit tai uskoisit jotakin Jumalan vastaista.
Kyseessä voi olla lannistumisen, masennuksen,
pelon, epäonnistumisen tai sairauden nuolia, jotka
kaikki tähtäävät siihen, että sinä asettuisit Jumalan
Sanaa vastaan. Mutta Raamattu sanoo, “...ottakaa
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uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan
palavat nuolet.” Uskollasi et sammuta vain joitakin,
vaan kaikki pahan palavat nuolet. Uskosi toimii
kilpenäsi.
Käytä uskoasi! Älä luovuta. Eräs sanoi: “Minä
toimin uskossa, mutta hommat meni pieleen, joten
luovutin.” Ei! Älä luovuta uskosi kanssa, koska sinua
kohti suunnatut demonisten voimien nuolet voidaan
tuhota ainoastaan uskosi kautta.
Raamattu sanoo, “Usko tulee siis kuulemisesta,
mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta“
(Roomalaiskirje 10:17). Mitä enemmän Jumalan Sanaa
vastaanotat henkeesi, sitä enemmän sinulla on uskoa
ja mitä enemmän käytät uskoasi, sitä vahvemmaksi
se tulee. Ja kun paholainen heittää nuoliaan sinua
kohti, sinä tulet pysymään horjumattomana, koska
uskosi kilpi torjuu nuolet.

TUNNUSTUS

Uskoni on puolustusase ja voiton instrumentti
kaikkien vastustajan tuomien vastoinkäymisten
ylitse. Uskollani sammutan kaikki pahan
palavat nuolet. Jumalan Sana on ottanut täyden
hallintavallan hengestäni, sielustani ja kehostani.
Olen iankaikkisesti voitokas Kristuksessa, koska
uskoni on se voitto, joka voittaa maailman!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:4; 1. Korinttolaiskirje 16:13;
Roomalaiskirje 4:19-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 10:24-42 & 1. Mooses 34-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 9:10-20 & Esteri 9-10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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15

SOTA “RHEMA”
Ja ottakaa… Hengen miekka, joka
on Jumalan sana. Ja tehkää tämä
kaikella rukouksella ja anomisella,
rukoillen joka aika Hengessä
ja sitä varten valvoen kaikessa
kestäväisyydessä ja anomisessa
kaikkien pyhien puolesta
(Efesolaiskirje 6:17-18).
pimme jo aiemmin Jumalan sota-asusta
O
ja erityisesti puolustus arsenaalistamme,
joka on listattu Efesolaiskirjeessä 6:14-17. Tähän
asearsenaaliimme kuuluu seitsemän osaa, joista vain
yksi ase on hyökkäämistä varten: Hengen miekka.
Hengen miekka on Jumalan Sana tai Rhema. Rhema
on kreikkaa ja se on käännetty tässä jakeessa sanaksi
“sana”.
Rhema on nyt sana — henkilökohtainen Sana
nykyhetkeen sinua koskien. Se eroaa Jumalan
Logoksesta, joka on yleinen Jumalan Sana. Raamattu
kehottaa meitä ottamaan Rheman ja voittamaan sillä.
Miten? Puhumalla. Rhema on puhuttu Sana. Se on
Jumalan Sanasta inspiraationsa saanut lausahdus,
joka tulee ulos suustasi, kun taas logoksessa on
kyse enemmänkin perustellusta kuin inspiroidusta
Sanasta.
Raamattu kuvailee Jumalan “Rheman”
“Hengen miekkana”. Miekka symboloi tuomiota
ja hyökkäysvalmiutta. Kyse on siis hyökkäykseen
tarkoitetusta aseesta, joka sinun tulee suunnata
vastustajaa kohtaan.
Paavali näyttää meille avausjakeessamme, miten
meidän tulee käydä hyvää taistelua Rheman kautta:
“Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella,
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rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen
kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien
pyhien puolesta.” Tämä on erityyppistä Rhemaa:
sota Rhemaa! Kun Raamattu kehottaa meitä
ottamaan Hengen miekan, kyse on sotilaallisesta
ilmaisusta. Hän kertoo meille, että meidän ei ole
määrä jäädä ainoastaan puolustuskannalle, vaan
meidän tulee jatkuvasti myös hyökätä pahuuden
voimia vastaan.
Kun me rukoilemme kaiken aikaa kaikella
rukouksella ja anomisella Hengessä, me puhumme
uskon sanoja, jotka ovat suunnattuina aikaansaamaan
muutosta niihin asioihin, mihin muutosta tarvitaan
ja samoin myös pimeyden ja pahuuden voimiin.
Painostaako toimintaympäristösi sinua
ottamaan Jumalan Sanan vastaisen kannan asioihin?
Toteuttaako maasi hallitus politiikkaa, joka on
epäedullista Evankeliumin kannalta katsottuna? Älä
luovuta. Älä väsy. Sinä olet se, jonka tulee väsyttää
paholainen. Vastusta häntä puhutulla Sanalla.

TUNNUSTUS

Minä harjoitan hallintavaltaa pimeyden voimien
ylitse ja leikkaan niiden aktiviteetit pois omasta
kansakunnastani. Minä otan homman haltuun
hengen ulottuvuudesta käsin puhumalla voiton,
menestyksen, terveyden ja voiman sanoja.
Huulillani olevan Jumalan Sanan kautta voitan
kunniakkaasti ja hallitsen voitokkaana kaikenlaisia
olosuhteita Herran Jeesuksen Kristuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Johannes 4:4; Joosua 1:8; Heprealaiskirje 4:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 11:1-30 & 1. Mooses 36-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 9:21-31 & Job 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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sunnuntai 16
ME OLEMME KANSAKUNTIEN
TOIVO

Maan kansa harjoittaa väkivaltaa,
riistää ja raastaa: kurjaa ja köyhää
he sortavat, muukalaiselle tekevät
väkivaltaa oikeudesta välittämättä
(Hesekiel 22:29).

ksi syy siihen, miksi tuomio tulee
Y
kohtaamaan tätä maailmaa, on siinä
epäoikeudenmukaisuudessa ja sorrossa, joka

vallitsee nykyään maailman kansakunnissa.
Voimme nähdä järjestöjä, virastoja ja jopa hallituksia,
jotka harjoittavat omia kansalaisiaan sortavaa
toimintaa. He käyttävät sääntelyä murskatakseen
ja köyhdyttääkseen entisestään yhteiskuntiensa jo
ennestään köyhiä ja apua tarvitsevia, ja samaan
aikaa he luovat itselleen ja omille liittolaisilleen uusia
mahdollisuuksia.
Joillekin tämä ongelma on vain pelkkä
poliittinen kysymys, mutta me tiedämme Raamatun
kirjoitusten perusteella, että kyse on muustakin
kuin vain politiikasta; kyse on hengellisistä asioista.
Raamattu kertoo meille Jesajan kirjassa siitä,
miten paha henki on vastuussa monien kansojen
köyhdyttämisestä tämän päivän maailmassa:
“Minä siirsin kansakuntien rajat ja ryöstin heidän
aarteensa, ja väkevällä kädelläni alistin heidän
kuninkaansa. Niin kuin pesän ryöstäjän käsi, käteni
tavoitti kansakuntien rikkaudet. Niin kuin ihmiset
kokoavat hyljättyjä munia, niin minä kokosin
kaikki kansakunnat eikä yksikään räpäyttänyt
siipiään tai nokkaansa avannut ja piipittänyt”
(Jesaja 10:13-14 NIV).
Monet luulevat tietämättömyyttään, että
talouksien alamäki johtuisi markkinavoimista,
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mutta Raamattu tekee meille selväksi sen, kuka on
ryöstänyt niiden rikkaudet. Tästä syystä meidän
tulee jatkaa rukoustamme maailman kansakuntien
puolesta, jotta sorron ja epäoikeudenmukaisuuden
sijaan tulisimme näkemään rauhaa, jumalisuutta ja
rehellisyyttä. Hän tietää, että tämä on mahdollista
meidän päivinämme ja siitä syystä Hän kehotti
meitä rukoilemaan. Harjoitetaan Kristuksessa olevaa
auktoriteettiamme ja hallintavaltaamme maailman
kansakuntien ylitse.
Me olemme ainoat, jotka pystyvät vapauttamaan
kansakuntia. Raamattu kertoo, että koko
luomakunta huokailee odottaen vapautumistaan.
Luomakunta odottaa Jumalan poikien ilmestymistä
(Roomalaiskirje 8:19). Meillä on auktoriteetti
Jeesuksen Nimessä kääntää asioita maailman
kansakunnissa. Joten käytä Jeesuksen Nimeä näitä
demonisia voimia vastaan ja murra niiden ote ja
vaikutus. Julista Hengen kautta, että vanhurskauden
voima vaikuttaa oman yhteisösi, kaupunkisi, kyläsi,
asuinmaasi ja organisaatiosi parhaaksi, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS

Minä julistan, että Evankeliumi etenee
esteettömästi omassa asuinmaassani ja että
Jumalan vanhurskaus tulee perustetuksi ihmisten
sydämiin. Jumalan Sana voittaa ja valtaa alaa
Suomessa, tuoden yhä suuremman sadonkorjuun
sisälle Kuningaskuntaamme, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2 Tessalonikalaiskirje 2:7; Jeremia 29:7;
Roomalaiskirje 8:19-22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 12:1-21 & 1. Mooses 38-39
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 9:32-43 & Job 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KOETTELE HENGET

17

Rakkaani, älkää jokaista henkeä
uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko
ne Jumalasta; sillä monta väärää
profeettaa on lähtenyt maailmaan
(1. Johanneksen kirje 4:1).
un apostoli Paavali puhui “vääristä
profeetoista”, hän viittasi etupäässä
K
“eksytyksen professoreihin”, jotka olivat demonien

inspiroimina pettämässä maailmaa. Me näemme nyt
monia tällaisia tässä ajassa. Siksi Johannes kehotti
koettelemaan henget viitaten tällä sellaisten ihmisten
ääniin, joiden taustalla vaikuttavat demonihenget
pyrkivät vaikuttamaan, pettämään ja eksyttämään
kansakuntia.
Kun luet avausjakeemme jälkeen myös toisen
ja kolmannen jakeen, huomaat Johanneksen
puhuneen antikristuksen hengestä. Mutta ei
kuitenkaan “Antikristuksesta” itsestään, jota
kutsutaan nimellä “peto” — “laittomuuden lapsi”
tai “synnin ihminen” — vaan kyse on hänen
töidensä taustalla vaikuttavasta hengestä. Tämä
antikristuksen henki on ollut aina Johanneksen
päivistä saakka maailmassa ja me kykenemme
erottamaan hänen työnsä.
Kiitos Jumalalle! Me emme ainoastaan vain
kykene erottamaan hänen töitään ja hänen vääriä
profeettojaan väärine sanomineen, vaan me
olemme voittaneet heidät. 1. Johannes 4:4 sanoo,
“Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet
heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin
se, joka on maailmassa.” Suurempi on Hän, joka on
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meissä kuin hän, joka on maailmassa.
Viidennessä jakeessa hän jatkaa, “He ovat
maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin
maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me
olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee
meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä.
Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen
hengen” (1. Johannes 4:5-6). Vaella Jumalan
totuudessa ja ole hengellisesti hereillä, silloin
pysyt turvassa pseudotieteen saarnaajilta ja heidän
levittämältään petokselta.
Muista, että totuus on sinun hengessäsi, koska
Pyhä Henki — Totuuden Henki — asuu sinussa.
2. Johanneksen kirje 1:2 sanoo, “Totuuden tähden,
joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme
iankaikkisesti.” Jumalan totuus suojelee sinua,
se vapauttaa ja pelastaa sinut ongelmista. Psalmi
91:4 sanoo, “...hänen totuus on oleva kilpenäsi ja
suojanasi.”

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos Sanastasi, jonka avulla navigoin
eteenpäin elämässäni. Minulla kyky erottaa
henkiä ja olen tarkkaavainen. Olen voittamaton
antikristuksen hengen väärien opetusten, petosten,
juonien, huijausten, valheiden ja eksytysten
suhteen, koska Sana opastaa minua ja Henki
johdattaa minua, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Pietari 2:1; 1. Johannes 2:18-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 12:22-50 & 1. Mooses 40-41
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 10:1-8 & Job 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KIRJEET: ILMESTYS SINUSTA
tiistai

Te itse olette meidän kirjeemme, joka
on sydämeemme kirjoitettu ja jonka
kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat
(2. Korinttolaiskirje 3:2).

M

onta vuotta sitten keskustelin pyhistä
kirjoituksista erään kristityn johtajan
kanssa. Lainasin erästä kohtaa Raamatusta, jota
hän ei tuntenut, ja hämmästyneenä kysyi minulta:
“Mistä löysit sen?” Kun näytin sen hänelle (Uuden
testamentin) kirjeistä, hän hämmästyi. Hän ei
ollut koskaan huomannut sitä, koska hän ei ollut
opiskellut kirjeitä pääaineenaan.
Tästä on kyse myös todella monien Jumalan
ihmisten kohdalla; he eivät ole koskaan opiskelleet
kirjeitä. Itse asiassa jotkut heistä näkevät ne vain
kirjeinä seurakunnille, mutta ne ovat enemmän
kuin vain kirjeitä. Samalla tavalla jotkut ihmiset
näkevät Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja
Johanneksen evankeliumit kuin ne olisivat vain
Uuden testamentin historiallisia kirjoja. Ei! Ne ovat
ilmoitusta Kristuksesta Jeesuksesta.
Kun tutkit evankeliumeja, tulet siihen
johtopäätökseen, että Jeesus on elossa. Hänen
sanansa ovat yhtä eläviä nykyään kuin silloin, kun
Hän puhui ne. Ne eivät ole historiaa. Matteuksen,
Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit
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ovat ilmoitusta seurakunnan Päästä. Kirjeet sen
sijaan ovat ilmoitusta Kristuksen Ruumiista.
Halleluja! Tämä viittaa meihin: uusiin luomuksiin,
kristittyihin, uudestisyntyneisiin.
Kun tutkit kirjeitä, löydät sieltä itsesi. Esimerkiksi
kirjeissä ei ole ainuttakaan paikkaa, jossa kristittyä
kehotetaan uskomaan. Sen sijaan ne kertovat
sinulle, että sinulla on jo usko: ”…sen uskonmäärän
mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut”
(Roomalaiskirje 12:3). Tämä on todellinen kuva siitä,
kuka olet; olet uskon mies tai nainen! Kirjeet ovat
uuden luomuksen albumi; kiinnitä niihin huomiota.
Tutki ja mieti niissä olevia totuuksia ja elä niiden
mukaisesti.

TUNNUSTUS
Olen Kristuksen kirje, Hänen kirkkautensa loiste,
Hänen hyvyytensä ja vanhurskautensa ilmentymä.
Elämäni on sanoma, jota ihmiset lukevat ja jonka
kautta monet löytävät Kristuksen kunnian,
kauneuden, täydellisyyden, vapauden, ilon ja
tuntemisen. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 3:18; 2. Korinttolaiskirje 3:2-3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 13:1-23 & 1. Mooses 42-43
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 10:9-20 & Job 7-8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org

45

keskiviikko

19

OLET PÄIVÄN LAPSI
Mutta aikakausista ja määrähetkistä
ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että
Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä
(1. Tessalonikalaiskirje 5:1-2).
ämä ilmaus, “kuin varas yöllä”, on vaivannut
T
joitain kristittyjä useiden vuosien ajan. Jotkut
eivät ymmärrä, mitä se tarkoittaa, kun taas toiset

pelkäävät sitä. He kuvittelevat, että jos he tekevät
jotain väärää ennen nukkumaanmenoa ja Jeesus
tulee yöllä niin kuin varas, he eivät pääse Hänen
mukaansa. Mutta tämä ei tarkoita sitä.
Jos katsot avausjaettamme tarkasti, huomaat,
että Paavali kirjoitti veljille tai veljeskunnalle. Hän
sanoi: “...veljet, minun ei tarvitse kirjoittaa teille.”
Vaikka sana “veljet” on maskuliininen, se tarkoittaa
itse asiassa niitä, jotka ovat Kristuksessa, miehiä ja
naisia.
Seuraava jae näyttää meille jotain todella
tärkeää: “Kun he sanovat: “Nyt on rauha, ei hätää
mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio,
niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he
pääse pakoon” (1. Tessalonikalaiskirje 5:3). Tämä ei
ilmeisesti viitannut veljiin, koska hän sanoi: “Kun
he sanovat....” Kun hän viittasi veljeskuntaan, hän
sanoi “te”.
“He” 1. Tessalonikalaiskirjeessä 5:3 viittaa
maailmaan; niihin, jotka eivät vielä ole Kristuksessa.
Raamattu kuvailee heitä tottelemattomuuden
lapsiksi, jotka on määrätty Jumalan vihaan:
“Joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme
lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten
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mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia
niinkuin muutkin” (Efesolaiskirje 2:3).
Mutta teille, jotka olette uudestisyntyneet,
Raamattu sanoo: “Mutta te, veljet, ette ole
pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät
niinkuin varas”(1. Tessalonikalaiskirje 5:4). Jokainen
Raamatun kohta, missä Jeesus puhui siitä, miten
jokin tulisi yhtäkkiä yllättämään ihmiset, liittyi aina
tuomioon, eikä Hän viitannut niillä Seurakuntaan.
Johanneksen evankeliumissa 5:24 Hän sanoo:
“Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee
minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut
lähettänyt, Hänellä on iankaikkinen elämä, eikä
häntä tuomita, vaan hän on siirtynyt kuolemasta
elämään” (NIV). Sinä olet valon ja päivän lapsi; sinä
et ole yöstä etkä pimeydestä!
Palvele Herraa ilolla ja odota Hänen pikaista
takaisin paluutaan. Julista aivan kuten Jeesus: “Niin
kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen
tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö,
jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin
minä maailmassa olen, olen minä maailman valo”
(Johannes 9:4-5).

TUNNUSTUS

Olen valon ja päivän lapsi. Palvelen Herraa ilolla ja
odotan Hänen pikaista takaisin paluutaan. Vaellan
Hänen valossaan ja vanhurskaudessaan täyttäen
Hänen täydellisen tahtonsa Hänen Nimensä
kunniaksi. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 5:8; Ilmestyskirja 3:10;
1. Tessalonikalaiskirje 5:5

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 13:24-43 & 1. Mooses 44-45
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 10:21-33 & Job 9-10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VALTAKUNNAN ELÄMÄNTAPA
torstai

Joka on pelastanut meidät pimeyden
vallasta ja siirtänyt meidät
rakkaan Poikansa valtakuntaan
(Kolossalaiskirje 1:13).
un uudestisynnyit, sinä synnyit Jumalan
K
rakkaan Pojan valtakuntaan. Vaikka nyt
elät ja vaellat Hänen läsnäolossaan, sinun on

kuitenkin opittava elämään tässä todellisessa Valon
Valtakunnassa, ja Raamatun kirjoitukset auttavat
sinua ymmärtämään tämän Pyhän Hengen voiman
avulla.
Paavali kirjoitti Timoteukselle ja sanoi: “Jos
viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa,
joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs
ja perustus” (1. Timoteus 3:15). Tämä tarkoittaa,
että Jumalan huoneessa on olemassa tietty tapa,
kuinka tulee käyttäytyä. Kristinusko ei itsessään ole
elämäntapa, mutta siihen liittyy kyllä elämäntapa.
Tässä Valtakunnassa on oma kielensä; meillä on
oma tapa, miten kommunikoimme. Meillä on myös
elämäntapa; me ajattelemme eri tavalla. Nämä ovat
asioita, joita paholainen ei tahtoisi monien tietävän.
Hän tahtoisi heidän pysyvän pimeässä.
Raamattu kertoo meille 1. Samuelin kirjassa,
kuinka Israelin kansa pyysi kuningasta. Samuel
antoi heille Saulin kuninkaaksi ja samantien
Israelista tuli kuningaskunta. Samuel tiesi, ettei
kuningaskunta toimi kuten mikä tahansa yhteiskunta
ja niin Raamattu sanoo, että hän: “...julisti kansalle
kuningaskunnan tavat, kirjoitti ne kirjaan ja asetti
ne Herran eteen” (1. Samuelin kirja 10:25 KJV). Hän
kertoi ihmisille “kuningaskunnan tavat”. Mitä tämä
tarkoittaa?
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Kun tutkit useita käännöksiä, huomaat, että hän
opetti heille kuningaskunnan periaatteet, oikeudet,
etuoikeudet, tuomiot ja elämäntavat. Hänen täytyi
kirjoittaa, kuinka kuningaskunta toimii ja tehdä se
tiettäväksi ihmisille. Tämä on juuri sitä, mitä myös
Jeesus teki. Hän tuli julistamaan Jumalan Valtakuntaa
ja aina silloin tällöin Hän selitti, millainen Valtakunta
on ja miten se toimii. Usein Hän sanoi, “Taivasten
Valtakunta on tämänkaltainen tai tällainen.” Hän
kertoi meille, kuinka se toimii. Hän opetti sanojen
tärkeydestä ja rukouksesta Valtakunnassa.
Nyt, kun olet Jumalan Valtakunnassa, älä elä
kuten muut ihmiset maailmassa. Raamattu sanoo:
“Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka
olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja
pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa
kuvan mukaan” (Kolossalaiskirje 3:9-10). Tässä
Valtakunnassa meillä on erilainen mentaliteetti,
erilainen elämäntapa, joka sinun tulee omaksua.

TUNNUSTUS

Minussa on Jumalan elämä ja luonto. Olen
pukenut päälleni uuden ihmisen, joka on Jumalan
mukaan luotu vanhurskaudessa ja todellisessa
pyhyydessä. Minä uudistun täydellisessä tiedossa
Jumalan kuvan ja kaltaisuuden mukaan. Ajattelen
erinomaisia ajatuksia ja näen vain erinomaisia
kuvia, menestyksestä, voitosta ja runsaudesta!
Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 3:14-15; Kolossalaiskirje 3:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 13:44-14:1-12 & 1. Mooses 46-48
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 10:34-43 & Job 11-12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UUSI LUOMUS
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).

J

oissakin Raamatun versioissa avausjakeemme
alleviivattu osa on käännetty sanoilla “uusi
luomus”. Tämä on kuitenkin käännetty paremmin
King James -raamatunkäännöksessä sanoilla “uusi
olento”. Miksi? Se johtuu siitä, että painopiste ei ole
uuden ihmisen luomisessa Kristukseen; vaan kyse
on olennosta; hän on uusi olento, uutta lajia, jota ei
koskaan ennen ole ollut olemassa.
Se on kuin näkisit oudon eläimen kulkevan
ohitsesi ja ihmettelisit: ”Mikä olento tuo oli? Et
pysty kertomaan, mikä se oli, koska se oli jotain,
mitä et ollut koskaan ennen nähnyt. Kun olet
uudestisyntynyt, juuri tästä on kyse. Muista
Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa 3:8,
kun Hän puhui uudestisyntymiseen liittyen. Hän
sanoi: “Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet
sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja
minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä
syntynyt.” Sinusta tulee kokonaan erityyppinen
olento.
Jotain todella tapahtui hengellisessä
ulottuvuudessa, kun synnyit uudesti: jumalallinen
elämä syrjäytti sen ihmiselämän, jonka olit saanut
äidiltäsi ja isältäsi: “Kirjoitan tämän teille, jotka
uskotte Jumalan Pojan nimeen, jotta tietäisitte, että
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teillä on iankaikkinen elämä” (1. Johanneksen kirje
5:13). Tämä on todellisuutta. Kyse on todellisesta
syntymästä, todellisesta ihmishengen uudelleen
luomisesta.
Raamattu sanoo, “Tahtonsa mukaan hän
synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen
luotujensa ensihedelmät” (Jaakobin kirje 1:18 KJV).
Ensihedelmät tarkoittavat “ensimmäisiä ja parhaita.”
Tituksen kirje 3:5 sanoo, “Hän pelasti meidät, ei
vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta,
vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen
pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta.”
Kolossalaiskirje 3:10-11 kuvailee tätä uudeksi
luomukseksi, joka uudistuu tiedossa Luojansa
kuvan mukaan.
Näe itsesi niin kuin Jumala näkee sinut. Sinä
olet erityinen, kuninkaallinen, erinomainen ja
täynnä kirkkautta. Olet ainoa sinun kaltaisesi, joka
Jumalalla on koskaan ollut ja tulee olemaan. Ole siis
paras ja anna parhaasi Jumalalle.

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos, että teit minusta erityisen
aarteen, joka on erotettu sinua varten, tuomaan
sinulle kunniaa. Kuljen tänään Sanasi totuudessa
ja julistan, että sinun Henkesi voimalla täytän
elämässäni sinun tarkoituksesi, sinun Nimesi
kunniaksi ja ylistykseksi. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 2:9; Titus 2:13-14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 14:13-36 & 1. Mooses 49-50
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 10:44-11:1-3 & Job 13-14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYSY HÄNEN SANASSAAN
Ettekö tiedä, etteivät jumalattomat ja
väärintekijät peri eivätkä saa mitään
osaa Jumalan valtakunnasta? Älkää
tulko petetyiksi (harhaanjohdetuksi):
eivät myöskään saastaiset ja
moraalittomat, epäjumalanpalvelijat,
avionrikkojat eivätkä
homoseksuaalisuuden harjoittajat
(1. Korinttolaiskirje 6:9 AMPC).
ielä vuosia sitten, jos joistakin ihmisistä
V
saatiin kuulla, että he harjoittivat
homoseksuaalisuutta, he pakenivat maan alle, koska

he häpesivät. Mutta nykyään on olemassa ihmisiä,
jotka sanovat taistelevansa “homojen” oikeuksien
puolesta. Mutta mitä Raamattu sanoo tästä?
Raamattu luokittelee tällaista toimintaa
harjoittavat ihmiset laittomien, tottelemattomien,
jumalattomien, syntisten, epäpyhien ja rienaajien
joukkoon: “Nyt me tiedämme, että laki on hyvä, jos
sitä käytetään lain mukaisesti ymmärtäen, ettei
lakia ole säädetty vanhurskaille, vaan laittomille
ja tottelemattomille, jumalattomille ja syntisille,
epäpyhille ja rienaajille, niille, jotka lyövät
isiään ja äitejään, murhaajille, moraalittomille,
homoseksuaalisuutta harjoittaville, orjuuttajille,
valehtelijoille, väärintekijöille ja kaikelle muulle,
joka on vastoin tervettä oppia, sen siunatun Jumalan
kirkkauden evankeliumin mukaan, joka minulle on
uskottu” (1. Timoteus 1:8-11 ESV).
Homoseksuaalisuus juontaa juurensa Raamatun
aikoihin, aina 1. Mooseksen kirjaan, jossa Raamattu
tuomitsee sen selkeästi. Tämän vuoksi jotkut tahot
yrittävät kaikin keinoin päästä eroon Raamatusta,
mutta niin ei tule koskaan tapahtumaan. On
olemassa jopa joitain “palvelutyöntekijöitä”, jotka
sanovat olevansa homoseksuaaleja ja he auttavat
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muitakin avioitumaan keskenään. Jotkut maat ovat
jopa tehneet siitä laillista.
Seiso kuitenkin kristittynä Jumalan Sanan
varassa. Älä muutu maailman mukana. Älä tee sitä,
mitä maallinen tai poliittinen laki sanoo, vaan toimi
Jumalan Sanan mukaisesti. Raamattu sanoo: ”Älkää
rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mitä maailmassa
on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaus ei ole
hänessä. Sillä kaikki, mitä maailmassa on - lihan
himo [kaipuu aistilliseen tyydytykseen] ja silmien
halu [mielen ahneet kaipaukset] ja elämän korskeus
[varmuus omista voimavaroista tai maallisten
asioiden vakaudesta] – nämä eivät ole Isästä, vaan
maailmasta” (1. Johannes 2:15-16 AMPC).
Vastustajan suunnitelma on, että suostuisit
tekemään kompromisseja; mutta ole viisas. Kaikista
vihollisen juonitteluista huolimatta meidän
on noudatettava Jumalan Sanaa. Johanneksen
evankeliumissa 14:15 Jeesus sanoi: “Jos te
rakastatte minua, pitäkää minun käskyni.” Todiste
rakkaudestasi Häntä kohtaan on Hänen Sanansa
pitäminen, ja Hänen Sanansa velvoittaa sinua
pidättäytymään synnistä.

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos Pyhästä Hengestä, joka johdattaa
minua vanhurskauden ja todellisen pyhyyden
tielle. Pysyn ikuisesti Sanassasi. Rukoilen niiden
puolesta, joiden mielet ovat sokaistuneet, että
paholaisen vaikutus murtuu heidän elämiensä
yltä ja että heidän sydämensä ovat tästä lähtien
avoimena vastaanottamaan sinun rakkautesi
heitä kohtaan ja että heidät siirretään pimeydestä
Jumalan poikien loistokkaaseen vapauteen,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Timoteus 1:9-11; Roomalaiskirje 1:26-32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 15:1-28 & 2. Mooses 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 11:4-14 & Job 15-16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KIISTATON OSTOTODISTUS
sunnuntai

Ja Hänellä oli yllään vereen
kastettu vaippa, ja nimi, jolla
häntä kutsutaan, on Jumalan Sana
(Ilmestyskirja 19:13).

A

vausjakeemme kertoo Herran Jeesuksen
toisesta tulemisesta, kun Hän ratsastaa
valkoisella hevosella ja Hänellä on yllään vereen
kastettu viitta. Huomaa, että Johannes ei sanonut,
että Hänellä oli yllään punainen viitta; tämä on
todella merkityksellistä. Ilmestyskirjassa 17:4 pedon
päällä oleva nainen oli pukeutunut purppuraan
ja punaiseen: “Ja nainen oli puettu purppuraan ja
helakanpunaiseen….” Jeesuksella oli sen sijaan yllään
vereen kastettu viitta. Mikä merkitys tällä on?
Kun ostat jotain, voit vaatia siitä kuitin. Jeesus
osti koko maailman: “Taivasten valtakunta on
peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies
löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi
kaikki, mitä Hänellä oli, ja osti sen pellon” (Matteus
13:44). Jae 38 osoittaa meille, että pelto on maailma.
Kun Jeesus tulee taivaasta maan päälle, Hänen ainoa
kuittinsa on Hänen verensä. Hän on pukeutunut
siihen — se on todiste siitä, että Hän osti koko pellon.
Vereen kastettu viitta on Hänen todisteensa tästä
ostosta. Halleluja!
1. Korinttolaiskirje 6:20 sanoo: “Sillä te olette
kalliisti ostetut….” Sinua ei ostettu tavallisilla
materiaaleilla, kuten hopealla, kullalla tai jalokivillä.
Hänen verensä oli se valuutta, jolla Hän maksoi koko
maailman synneistä (1. Pietari 1:18-19). Maksettuaan
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hinnan synneistämme Jeesus osti meidät lahjaksi
Jumalalle: “He lauloivat hänelle uutta laulua näillä
sanoilla: Olet arvollinen ottamaan kirjakäärön,
murtamaan sen sinetit ja avaamaan sen; sillä sinut
on tapettu ja sinun veresi on ostanut ihmiset kaikista
kansoista lahjaksi Jumalalle” (Ilmestyskirja 5:9 TLB).
Jeesus maksoi elämästäsi, joten et ole enää itsesi
oma. Hän osti sinut suurella hinnalla. Tästä lähtien
elä täällä maan päällä ainoastaan Hänelle, koska
Hänen verensä, joka edustaa Hänen elämäänsä, on
todellinen arvosi. Jeesuksen veri antaa sinulle pääsyn
Uuden Testamentin siunauksiin; anteeksiantoon,
vanhurskauttamiseen, yhteyteen ja puhdistumiseen.
Raamattu sanoo: “Hän meni, ei kauristen ja
vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta
kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan
iankaikkisen lunastuksen” (Heprealaiskirje 9:12).
Halleluja!

RUKOUS
Herra Jeesus, kiitos, että maksoit hinnan, jota en
olisi koskaan voinut itse maksaa. Olet osoittanut
minulle Isän ehdottoman rakkauden, armon
ja valtavan hyvyyden, joka Hänellä on minua
kohtaan. Kiitos, että ostit minut arvokkaaksi
lahjaksi Isälle! Nyt elän iloisena vanhurskaudessa
ja olen vapaa palvelemaan sinua ilman syyllisyyttä,
alemmuutta tai tuomiota. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 6:19-20; Galatalaiskirje 2:20;
1. Pietari 1:18-19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 15:29-16:1-12 & 2. Mooses 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 11:15-30 & Job 17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUKSEN TUOMIOISTUIN
maanantai

Sillä kaikkien meidän pitää
ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen
eteen, että kukin saisi sen mukaan kuin
on hänen ruumiissaan ollessaan tehnyt,
joko hyvää tai pahaa
(2. Korinttolaiskirje 5:10 KJV).
ristuksen tuomioistuin eroaa Suuren
Valkoisen Valtaistuimen tuomiosta. Suuren
K
Valkoisen Valtaistuimen tuomio on kaikista

tuomioista pelottavin, ja se on varattu syntisille.
Kristuksen tuomioistuin sitä vastoin on se paikka,
jossa me kristityt saamme palkintomme Mestarilta
yksitellen, emme ryhmissä: “...että kukin saisi
sen mukaan kuin on hänen ruumiissaan ollessaan
tehnyt, joko hyvää tai pahaa.”
Huomaa, mitä Raamattu sanoo: “hänen
ruumiissaan”; tämä viittaa Kristuksen Ruumiiseen.
Kun uudestisynnyit, sinut kastettiin Kristuksen
Ruumiiseen, ja olet ollut siellä siitä lähtien. Kuinka
olet toiminut tässä Ruumiissa tähän mennessä?
Oletko tehnyt hyvää vai pahaa tässä Ruumiissa? Ole
varovainen, mitä teet Kristuksen Ruumiissa, koska
jokainen saa palkinnon tässä Ruumiissa tehdyistä
teoista, olipa ne sitten hyviä tai pahoja: “Mutta sinä,
minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä
toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä
kaikki meidät asetetaan Kristuksen tuomioistuimen
eteen. Sillä kirjoitettu on: Niin totta kuin minä elän,
sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven
notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa”
(Roomalaiskirje 14:10-11 KJV).
Kristuksen tuomioistuimella ei ketään meistä,
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jotka olemme Kristuksessa, tuomita: “Älkää
sentähden lausuko mitään tuomiota, ennen
kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös
on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova
ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa
kiitoksensa Jumalalta” (1. Korinttolaiskirje 4:5).
Meitä kaikkia tullaan kiittämään, vaikka se onkin
tuomio, jossa teemme tiliä.
“Entä ne pahat asiat, joita kristitty on saattanut
joskus tehdä?” joku saattaa nyt kysyä. Vastaus on
1. Korinttolaiskirjeessä 3:13-15: “Niin kunkin teko
on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se
päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva,
minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä
rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta
jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon;
mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin
tulen läpi.” Tee enemmän Herralle ja palvele Häntä
kokosydämisellä antaumuksella. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Herra Jeesus, kiitän sinua tästä etuoikeudesta
ja mahdollisuudesta, että saan osallistua
Evankeliumin eteenpäin levittämiseen. Odotan
innolla sitä suurta päivää, jolloin seison sinun
edessäsi ja teen tiliä kaikesta siitä, mitä tein tässä
Ruumiissa ollessani. Olen äärettömän iloinen
tietäessäni sen, etteivät palvelukseni ja uhraukseni
Valtakunnan hyväksi olleet turhia! Mikä ilon päivä
siitä tuleekaan! Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Ilmestyskirja 22:12; 1. Korinttolaiskirje 9:24-25

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 16:13-17:1-13 & 2. Mooses 6-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 12:1-10 & Job 18-19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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tiistai

25

SIUNAUSTEN KOHTEET
Kannettiinpa sairaita kaduillekin
ja pantiin vuoteille ja paareille, että
Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa
sattuisi johon kuhun heistä
(Apostolien teot 5:15).
un Jumala siunaa sinua, Hän siunaa
K
kaikkea, mikä liittyy sinuun, olipa kyse
rahoistasi, vaatteistasi, omaisuudestasi jne.; niistä

tulee esineitä ja siunausten kanavia. Ajattelepa tätä.
Voimme lukea, kuinka Paavalin päältä otetut liinat
ja vaatteet paransivat sairaita: “Ja Jumala teki ylen
voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, niin että
vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa
vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä
ja pahat henget pakenivat pois” (Apostolien teot
19:11-12).
Jumalan voima oli vaatteissa, koska ne olivat
koskettaneet Paavalin kehoa. Sitä tapahtui ensin
Jeesuksen kanssa. Luukkaan evankeliumi 8:43-48
kertoo tarinan naisesta, jolla oli verenvuoto. Hän
tunkeutui kuhisevan väkijoukon läpi, kosketti
Jeesuksen viitan tupsua ja parantui heti. Samalla
Jeesus tunsi, että voimaa lähti Hänestä.
Myös Luukkaan evankeliumin 6. luvussa suuret
joukot ihmisiä kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista
ja Tyyron ja Siidonin rannikkokaupungeista
tulivat kuuntelemaan Jeesusta sekä parantumaan
sairauksistaan ja pahoista hengistä, jotka heitä
vaivasivat.
Luukas kirjoitti tästä Hengen vaikuttamana:
“Koko kansanjoukko tahtoi koskettaa häntä, sillä
hänestä lähti voima, joka paransi heidät kaikki”
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(Luukas 6:19 RSV). Tämä tarkoittaa, että siunaus
— parantava voima — Hänen vaatteissaan, välittyi
muille saaden aikaan ihmeparantumisia. Tämä on
merkittävää!
Tämä on yksi syy, miksi sinun tulee pitää hyvää
huolta Jumalan sinulle antamista tavaroista, koska
voima virtaa niiden läpi. Olivatpa ne vaatteitasi,
kenkiäsi, solmioitasi, autojasi, työvälineitäsi, kaikki
sinuun liittyvä välittää siunausta. Ja niissä on voima,
joka vetää puoleensa yhä enemmän.
Uudista mielesi tällaisella ajattelulla, jos et vielä
aikaisemmin ajatellut näin. Kaikki, mikä liittyy
sinuun, on yhteydessä Valtakuntaan ja siunattua,
koska sinä olet Kristuksessa. Kun ymmärrät tämän,
elämäsi saa kokonaan uuden merkityksen; tapasi
ajatella, puhua ja kävellä muiden joukossa muuttuu.
Eikä se jää vain tähän, vaan nämä elämässäsi olevat
siunaukset jatkavat kasvamistaan ja tekevät myös
vaikutusta toisiin.

TUNNUSTUS
Kaikki, mikä liittyy minuun, kasvaa ja
moninkertaistuu; kaiken sen merkitys kasvaa
kaiken aikaa; mikään minusta lähtevä ei menetä
arvoaan, koska olen jatkuvasti täynnä Henkeä.
Minä toimin Herran hyvyyden jakelijana
maailmalleni, Hänen moninaisen ja yltäkylläisen
armonsa jakelijana ja todistuskappaleena kaikille
niille, joita tapaan tänään, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 5:15; Matteus 14:35--36; Luukas 8:43-48

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 17:14-18:1-14 & 2. Mooses 8-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 12:11-19 & Job 20-21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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keskiviikko

26

ELÄMÄSI ON “TALO”
Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja
hänen armonsa sanan haltuun, joka
on voimallinen rakentamaan teitä ja
antamaan teille perintöosan kaikkien
pyhitettyjen joukossa
(Apostolien teot 20:32 KJV).

J

oskus jotkut sanovat: “Haluan rakentaa
elämääni taloudellisesti tai haluan rakentaa
elämääni hengellisesti....” Sillä ei ole väliä, millä
alueella haluat rakentaa elämääsi; se, mitä tarvitset,
on Jumalan Sana. Se on ainoa materiaali, joka meille
on annettu elämämme rakentamiseen. Jumalan
Sana rakentaa sinua hengellisesti, mentaalisesti,
taloudellisesti, emotionaalisesti, fyysisesti jne. Lue
avausjakeemme uudelleen!
Sinun elämäsi on Raamatun mukaan kuin
rakennettava talo, ja siksi Jeesus sanoi, että jokainen,
joka kuuntelee ja kuulee Hänen Sanansa, tekee
Hänen Sanansa ja elää Hänen Sanansa mukaan, on
kuin mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Hän sanoi:
“Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet
puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan,
mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu”
(Matteus 7:25).
Mutta sitä, joka ei huomioi Sanaa, verrataan
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mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle, ja kun elämän
myrskyt piiskasivat taloa, se sortui: ”...suuri oli
sen sortuminen” (Matteus 7:27). Rakenna elämäsi
Sanan varaan; sillä ei ole väliä minkälaisia kriisejä
ja vastoinkäymisiä saatat kohdata; “elämäsi talo”
pysyy pystyssä ja siitä tulee hieno rakennus! Ylistys
Jumalalle.

TUNNUSTUS

Oi, Jumalan Sanan muuttavaa ja käänteen tekevää
voimaa! Pysyn ikuisesti vahvana ja pystyssä, jopa
kovimpien myrskyjen keskellä, koska elämäni
on rakennettu Sanan varaan. Sana saa aikaan
rohkeutta, erinomaisuutta ja hallintavaltaa
hengessäni. Se pitää minut terveenä, voimakkaana
ja voittoisana, ja saa minut kokemaan elämässäni
ennennäkemätöntä edistystä, rauhaa ja vaurautta,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jaakob 1:22-25; Matteus 7:24-27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 18:15-35 & 2. Mooses 10-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 12:20-25 & Job 22-23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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27
SIUNAUSTEN PERILLISET
torstai

Herra avaa sinulle rikkaan
aarrekammionsa, taivaan,
antaakseen sinun maallesi sateen
aikanansa ja siunatakseen kaikki
sinun kättesi työt; ja sinä lainaat
monelle kansalle, mutta sinun itsesi
ei tarvitse lainaa ottaa
(5. Mooseksen kirja 28:12).

C

ontemporary English Version
-raamatunkäännös kääntää avausjakeemme
todella kauniisti. Siinä sanotaan: ”…Hän tekee
sinusta menestyvän kaikessa, mitä teet. Sinulla
on runsaasti rahaa lainattavaksi muille kansoille,
mutta sinun ei tarvitse itse lainata mitään.”
Anna tämän totuuden valjeta hengellesi, ja näin
mielenlaatusi tulee muuttumaan. Olet täynnä
siunauksia omaa sukupolveasi varten. Jumalan
moninaiset siunaukset on uskottu sinun haltuusi.
Sen tähden, kaikkialla, missä olet, jaa näitä
siunauksia eteenpäin; jaa Jumalan armoa, rakkautta
ja myötätuntoa niille, joiden kanssa olet tekemisissä;
tämä on sinun kutsumuksesi! Ole antaja sen vuoksi,
kuka olet ja mistä tulet: olet Abrahamin siementä.
Herra sanoi Abrahamille: “Ja sinun siemenessäsi
tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan
päällä, sentähden että olit minun äänelleni
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kuuliainen” (1. Mooses 22:18). Halleluja!
Herra Jeesus teki kaiken ristillä, jotta Abrahamin
siunaus voisi tulla pakanoiden osaksi, ja nyt se on
tullutkin (Galatalaiskirje 3:14). Kunnia Jumalalle! Nyt
olemme saaneet Hengen lupauksen. Galatalaiskirje
3:29 sanoo: “Mutta jos te olette Kristuksen omat,
niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä
lupauksen mukaan.” Maailma kuuluu sinulle. Ole
tietoinen tästä totuudesta.

RUKOUS

Rakas taivaallinen Isä, on niin suuri kunnia
saada olla Aabrahamin siunauksen perillinen,
hyvyytesi välittäjä ja iankaikkisten totuuksien
jakelija. Aabrahamin siemenenä vaellan tänään
vanhurskaudessa, voitossa, terveydessä ja
hallintavallassa tietoisena siitä, että olen siunattu
ollakseni siunaus; minne tahansa menenkin,
johdatan monia sisään Jumalan siunauksiin ja jaan
Jumalan hyvyyttä eteenpäin monien hyödyksi,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Galatalaiskirje 3:8-9; Galatalaiskirje 4:28;
1. Pietari 3:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 19:1-15 & 2. Mooses 13-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 13:1-12 & Job 24-25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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perjantai

VARMA VOITTO

28

Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus,
tartu kiinni iankaikkiseen elämään,
johon olet kutsuttu ja johon hyvällä
tunnustuksella olet tunnustautunut
monen todistajan edessä
(1. kirje Timoteukselle 6:12).
. kirjeessä Timoteukselle 4:7 apostoli Paavali
sanoi: “Minä olen hyvän kilvoituksen
2
kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.”

Mistä taistelusta hän puhui? Hän viittaa siihen
avausjakeessamme: ”hyvä uskon taistelu”.
Riippumatta siitä, mitä elämässäsi tapahtuu —
maailmassa tai ympärilläsi — kieltäydy olemasta
murtuneena, pettyneenä tai hukassa; käytä uskoasi!
Sinun uskosi on se voitto, joka voittaa maailman
ja sen epäonnistumiset, turmeluksen, pimeyden,
pahuuden ja rappion. Jokainen kohtaamasi
vastoinkäyminen on vain mahdollisuus vastaanottaa
todistus, kun käytät voimallista asettasi: uskon
kilpeä. Uskon kilpi on se ase, joka sinua neuvotaan
ottamaan ennen kaikkea muuta: “Ennen kaikkea,
ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki
pahan palavat nuolet” (Efesolaiskirje 6:16 KJV).
Uskollasi pystyt sammuttamaan,
neutralisoimaan ja tekemään tyhjäksi KAIKKI pahan
palavat nuolet. Älä koskaan ajattele, että voisit
kohdata sellaisen haasteen, josta et voisi selviytyä;
mikään ongelma ei voi olla niin suuri, että et voisi
voittaa sitä. Uskon kilven avulla olet voittamaton.
Sillä ei ole väliä, millä tavalla Saatana ampuu omia
nuoliaan sinua kohti; pysy vahvana uskossa!
Sinusta saattaa tuntua kuin koko helvetti riehuisi
kehossasi; koet kovia kipuja ja epämukavuutta.
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Mutta tästäkin huolimatta, sinun täytyy kieltäytyä
hyväksymästä sairauksia ja tauteja; käytä uskoasi.
Samalla, kun kieltäydyt niistä, muista tämä:
“Hengen miekka, joka on Jumalan sana (Rhema)”
(Efesolaiskirje 6:17). Kyse on Jumalan Sanasta, jonka
puhut ääneen.
Sillä ei ole väliä, kuinka tuskallista kipu on;
jatka oman terveytesi ja parantumisesi puhumista.
Pian uskosi voittaa ja voit sanoa Paavalin tavoin:
“Olen taistellut hyvän taistelun... Olen säilyttänyt
uskon.” Säilytä aina uskosi ja luottamuksesi Sanaan.
Heprealaiskirje 10:35 sanoo: “Älkää siis
heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on
suuri.” Älä sano: “Herra, se kävi liian vaikeaksi ja
siksi minun täytyi antaa periksi”; ei! Taistele! Uskon
taistelu on sinun henkilökohtainen taistelusi, ja se
on hyvä taistelu, koska sinä voitat aina. Joten jatka
siinä eteenpäin, sillä voittosi on taattu!

TUNNUSTUS

En välitä maailman ongelmista; enkä siitä, mitä
näen, kuulen tai miltä minusta saattaa tuntua! Olen
se, mitä Jumala sanoo minun olevan. Minulla on
sitä, mitä Hän sanoo minulla olevan ja voin tehdä
sen, mihin Hän sanoo minun pystyvän! Kieltäydyn
ottamasta vastaan sairautta, köyhyyttä ja tappiota
tai sallimasta elämääni mitään sellaista, mikä
on vastoin jumalallista perintöäni Kristuksessa.
Tunnustan Sanaa vahvana uskossa antaen
kunnian Jumalalle, koska tiedän, että Hän, joka
on suurempi, elää minussa! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Efesolaiskirje 6:10-13; Roomalaiskirje 4:19-20;
1. Johannes 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 19:16-20:1-16 & 2. Mooses 15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 13:13-25 & Job 26-27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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29
AVAA SYDÄMESI TOTUUDELLE
lauantai

Sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan (Roomalaiskirje 10:10).

J

ohanneksen evankeliumissa 7:2-5 voimme
lukea Jeesuksen veljien epäuskosta ja
vastustuksesta Häntä vastaan Lehtimajajuhlan
aikana: “...Mene sinne, että seuraajasikin näkisivät
sinun ihmeesi!” he pilkkasivat. “Et voi tulla
julkisuuden henkilöksi, jos piilottelet noin! Jos
pystyt kerran tekemään näin ihmeellisiä tekoja,
todista se maailmalle!” (Johannes 7:3-4 NLT). Jae 5
sanoo nimenomaan: “Sillä edes hänen veljensä eivät
uskoneet häneen.”
Siitä ei ole epäilystäkään, etteivätkö Hänen
veljensä olisi kuulleet äidiltään Jeesuksen
ihmeellisestä syntymästä ja Hänen lapsuutensa
hämmästyttävistä tarinoista. Heidän isänsä Joosefin
on täytynyt kertoa heille, kuinka hän sai useita
kertoja kokea enkelien vierailuja koskien Jeesusta.
Näistä huolimatta he eivät uskoneet Jeesukseen.
Tämä kertoo meille jotain: uskominen tapahtuu
sydämellä. Sinä päätät uskoa sydämelläsi tai päätät
kovettaa sydämesi. Avausjakeemme sanoo: “Sillä
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi...” Avaa
sydämesi Jumalan totuuksille! Raamattu paljastaa
meille niin paljon Jeesuksen jumaluudesta ja
pelastuksesta Hänen Nimessään; omaksu nämä
realiteetit.
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Jumalan tahto on, että olisimme täynnä Hänen
tahtonsa tuntemista ja että tulisimme tuntemaan
Hänen totuutensa ja vaeltaisimme sen mukaan.
Tästä syystä löydämme apostoli Paavalin Hengen
täyteisen rukouksen Jumalan lasten puolesta
Kolossalaiskirjeestä 1:9(AMPC): “Sentähden emme
mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme,
ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja
tekemästä [erityisiä] anomuksia puolestanne,
[pyytäen] että tulisitte täyteen Hänen tahtonsa
(voimallista ja syvällistä) tuntemista kaikessa
hengellisessä viisaudessa [käsittäen laajasti
Jumalan tapoja ja tarkoituksia] ja hengellisten
asioiden ymmärtämisessä ja erottamisessa.”
Halleluja!

TUNNUSTUS

Alusta asti Jumala valitsi minut pelastukseen
Hengen pyhityksen ja totuuteen uskomisen kautta.
Siksi sillä ei ole väliä, kuinka monia antikristuksia,
vääryyden saarnaajia ja opettajia tässä maailmassa
on, minä en voi tulla petetyksi, sillä sydämeni ja
mieleni on voideltu tuntemaan totuus. Minulla
on näkökykyä Valtakunnan mysteereihin ja
salaisuuksiin. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 4:1-2;
2 Tessalonikalaiskirje 2:11-13; 1. Johannes 2:20-21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 20:17-34 & 2. Mooses 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 13:26-41 & Job 28-29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JATKA VANHURSKAUDEN TÖITÄ
sunnuntai

.…Asioikaa näillä, kunnes minä palaan
(Luukas 19:13).

M

eille kristityille on annettu auktoriteetti
pimeyden demonien yli, voimme ajaa
niitä ulos ihmisistä, kaupungeista, kylistä ja
kansakunnista. Mutta joskus niiden karkottaminen
ei pelkästään riitä lopettamaan ongelmia, vaan sinun
tulee lisätä vanhurskauden tekoja näissä paikoissa
ja niiden ympärillä.
Muista, mitä Jeesus sanoi Matteuksen
evankeliumissa 12:43-45. Hän sanoi, että kun
saastainen henki on ajettu ulos ihmisestä, se
kuljeskelee kuivissa paikoissa etsien lepoa, ja kun
se ei löydä, se palaa paikkaan, josta se ajettiin
ulos, ja jos se löytää sen tyhjillään, lakaistuna ja
kaunistettuna, se menee ja ottaa mukaansa seitsemän
muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne kaikki
kahdeksan menevät siihen ihmiseen. Ja näin tämän
ihmisen tilanne on huonompi kuin aikaisemmin.
Hänen ei olisi pitänyt jäädä tyhjäksi! Hänen
olisi pitänyt välittömästi alkaa ruokkimaan itseään
Jumalan Sanaa tutkien ja mietiskellen. Aivan samalla
tavalla, kun ajamme paholaisia ulos kaupungista,
kansakunnasta tai kylästä, meidän on aloitettava
evankelioiminen ja täytettävä maa Jumalan Sanalla.
Jos emme ala saarnaamaan ja lisäämään
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vanhurskauden tekoja sellaisissa paikoissa, jätämme
ne avoimiksi sille, että paholaiset tulevat takaisin.
Meidän täytyy ottaa ne paikat heti haltuumme
menemällä niihin Sanan kanssa.
Jatka lisäksi rukousta ja esirukousta
niiden alueiden puolesta, jotta paholaisten
olisi epämiellyttävää asettua takaisin sinne.
Avausjakeessamme Jeesus sanoi: “Asioikaa näillä,
kunnes minä tulen.” Tämä tarkoittaa, että jatka
työskentelyä; saarnaa jatkuvasti ja rukoile ihmisten
sielujen puolesta. Jatka vanhurskauden töiden
tekemistä. Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Kiitos Herra, että olet antanut minulle ymmärrystä
Sanastasi, olet rakentanut uskoni vahvaksi, olet
antanut minulle vallan ajaa ulos riivaajia ja saan
panna täytäntöön tahtosi täällä maan päällä.
Maailman kansat odottavat sinun kunniasi
ilmestymistä. Saatanan vaikutus on murrettu
ja Evankeliumi leviää esteettömästi ympäri
maailmaa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 24:14; Markus 16:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 21:1-32 & 2. Mooses 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 13:42-52 & Job 30-31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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31
RAJATON AUKTORITEETTI
maanantai

Ja yhdessä hänen kanssaan
herättänyt ja yhdessä hänen
kanssaan asettanut meidät
taivaallisiin Kristuksessa
(Efesolaiskirje 2:6).

V

oimme tehdä niin paljon, kun sovellamme
tätä ylempänä olevassa jakeessa paljastettua
syvällistä totuutta. Auktoriteettimme Kristuksessa
on kaiken kattavaa ja rajoittamatonta. Me istumme
Kristuksen kanssa voiman paikalla, hallintavallan
ja suuren kirkkauden paikalla. Halleluja!
Me voimme lopettaa kaikenlaiset petokset,
vaarat ja tuhot, joita paholainen ja hänen joukkonsa
tehtailevat ympäri maailmaa. Voit omasta asemastasi
käsin puhua Jumalan Sanaa rukouksessa ja käyttää
auktoriteettiasi Kristuksessa Jeesuksessa oman
kehosi, sinulle rakkaiden ihmisten, kaupunkisi,
maasi tai maanosasi yli. Me olemme hallintavallassa!
Me toimimme Jeesuksen sijalla; Hänen
hallintavallassaan! Katso, mitä Hän teki pimeyden
demoneille helvetissä: “Hän RIISUI ASEISTA
henkivallat ja voimat [jotka taistelivat Häntä
vastaan…” (Kolossalaiskirje 2:15 Conybearskäännös). Halleluja! Kun luet tämän Phillipsin
Uuden Testamentin käännöksestä, voit tanssia
ilosta: “Ja riisuttuaan kaikki meitä vastaan
raivonneet voimat aseista, Hän riisui ne paljaiksi,
pirstoi palasiksi, tyhjensi ja kukisti viimeisessä
kunniakkaassa voitossaan!”
Arvaa mitä? Kun Hän teki kaiken tämän
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helvetissä, sinä olit Hänessä. Joten Hänessä sinä
olet jo murskannut, riisunut aseista ja voittanut
Saatanan ja hänen pimeyden joukkonsa. Pysy tässä
hallintavallassa ja voitossa, joka sinulla on heidän
ylitse. Rukoillessasi kaikkien ihmisten, kaupunkisi,
kansakuntasi ja sen johtajien puolesta, julista, että
Saatanan vaikutus on jo leikattu pois.
Seiso Kristuksessa olevassa auktoriteetissasi
ja lausu sanoja: elämän sanoja, kunnian sanoja,
vapauden sanoja, vaurauden sanoja, siunauksia
ja armoa. Siunaa maailmaasi vanhurskauden
sanoilla. Muista, että sanat ovat rajattomia ja se, että
jumalallisuutesi, hallintavaltasi ja auktoriteettisi
Kristuksessa ilmaistaan ensisijaisesti sanoilla.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS

Koko luomakunnan – Saatanan, demonien,
enkelien, kaikkien elävien ja elottomien –
on käsketty kuulla ja totella minua, koska
istun Jeesuksen istuimella! Laitamme lopun
pimeyden paholaisten mielivaltaiselle maailman
kansojen tuhoamiselle; julistamme, että heidän
vaikutusvaltansa on leikattu pois; vanhurskauden
teot lisääntyvät, ja Jumalan tahto vahvistuu
kansoissa ja ihmisten sydämissä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 2:4-6; Filippiläiskirje 2:9-10;
Efesolaiskirje 1:19-23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 21:33-22:1-14 & 2. Mooses 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 14:1-7 & Job 32-33
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

united kingdom:

south africa:		

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

+27 11 326 0971

nigeria:

usa:

+234 1 8888186

+1(800) 620-8522

canada:
+1 416-667-9191
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KIRJOITTAJASTA

P

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