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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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VUODATA VANHURSKAUTTA
Vuodattakaa alas, taivaat, ylhäältä, Ja
satakoon pilvistä kaatamalla vanhurskautta;
Avautukoon maa ja pelastus kantakoon
hedelmää, Ja versokoon vanhurskaus sen
kanssa. Minä, HERRA, olen sen luonut
(Jesajan kirja 45:8 NASB).

R

aamattu puhuu Jaakobin kirjeen jakeessa 5:7
“syksyisestä ja keväisestä sateesta.” Tämä
syksyinen sade on kylvämistä varten, kun taas keväinen
sade tapahtuu juuri ennen sadonkorjuuta. Vanhan
Testamentin aikaan ihmiset odottivat kevätsadetta
(Lue Joelin kirja 2:28). Tämä kevätsade tuli heille
Helluntaipäivänä, kun Henki vuodatettiin. Seurakunta
sai alkunsa tästä Hengen vuodatuksesta.
Tästä syystä Seurakunnalle syyssade onkin
nyt se, jota Vanhan Testamentin aikaan eläneet
ihmiset kutsuivat omaksi kevätsateekseen; kyse oli
Seurakunnan syntymisestä. Kevätsade taas tapahtuu
Seurakunnalle Hänen Sanansa kautta! Hoosean kirjan
jakeessa 10:12 KJV sanotaan, että “Kylväkää itsellenne
vanhurskaudessa, korjatkaa armossa; muokatkaa
kesantonne: sillä on aika etsiä HERRAA, kunnes hän
tulee ja sataa vanhurskauden yllenne.”
Miten Hän oikein sataa vanhurskauden sinun
yllesi? Se tapahtuu Hänen Sanansa kautta, ihan niin
kuin se tapahtui jo Vanhassa Testamentissa silloin, kun
Hänen Sanansa annettiin ihmisille taivaasta; ja koska
tämä Sana tuli taivaasta, sitä kutsuttiin sen vuoksi
“sateeksi”. Myös Jesajan kirjan jakeissa 55:10-11 Sanaa
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ja sadetta verrataan toisiinsa (Lue koko lähde). Kyse
on Jumalan Sanasta (Jumalan Logos-Sanasta), joka on
tänä päivänä sinun sydämessäsi.
Ei siis ihmekään, että Jeesus sanoi, “Joka uskoo
minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu
sanoo, juokseva elävän veden virrat” (Johannes 7:38).
Tämä elävä vesi tulee ulos meidän sanojemme kautta!
Joten kun avausjakeemme puhuu vanhurskauden
kaatosateesta, se tapahtuu sanojen kautta, kuten jo
aiemmin totesimme.
Vuodata siis sanoja! Saarnaajan kirjan jakeessa
11:3 (NIV) sanotaan, “Jos pilvet ovat täynnä vettä, ne
vuodattavat sateen maan päälle…” Jatka profetoimista
ja oman elämäsi, kaupunkisi, kansakuntasi ja kaukaisten
alueiden pilvien täyttämistä puhumiesi siunausten ja
vanhurskauden sanojen kautta. Julista Jumalan sanoja
Hengen ulottuvuuteen aina niin kauan, että sade
alkaa langeta alas. Sinun sanasi ovat voimallisia. Kun
sinä puhut, niin maa tulee avautumaan ja tuottamaan
pelastusta ja vanhurskautta! Halleluja!

RUKOUS

Vuodatan vanhurskautta maailman kansakuntien
ylle, Jeesuksen Nimessä! Ihmiset tulevat sankoin
joukoin Kristuksen luokse ja tuottavat vanhurskauden
hedelmiä; pahuus tulee siirretyksi pois ihmisten
sydämistä, sillä vanhurskaus on tullut vuodatetuksi.
Jumalan Sana kasvaa ja kukoistaa sekä valtaa alaa
kaikissa maailman kansakunnissa tuottaen suurta
vaikutusta Evankeliumin hyväksi, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Timoteus 2:1-4; Saarnaaja 11:3; Sakarja 10:1

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 22:15-46 & 2. Mooses 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 14:8-18 & Job 34-35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ASTU ESIIN JUMALAN VUOKSI
Hän oli liekehtivä ja loistava valo: ja hetken
verran te tahdoitte iloita hänen valossaan
(Johanneksen evankeliumi 5:35 KJV).

K

un Gatin Goljat pilkkasi Israelin armeijaa, he
tunsivat itsensä pelokkaiksi ja avuttomiksi aina
siihen saakka, kunnes Daavid saapui paikalle. Daavid
tiesi, että hän kykenisi lyömään Goljatin ja juuri niin
hän tekikin! Kyse ei ollut kuitenkaan voimasta; kyse
oli ajattelutavasta. Daavidin ja muiden israelilaisten
välillä ollut ero oli heidän ajattelutavassaan. Daavid
aloitti sanomalla, “...mikä tuo ympärileikkaamaton
filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan
taistelurivejä?” (1. Samuel 17:26).
Ympärileikkauksella ei ollut mitään merkitystä
muille israelilaisille, mutta sillä oli taatusti merkitystä
Daavidille. Hän näki Israelin armeijan Jumalan
armeijana. Halleluja! Daavid ei voinut kuvitellakaan, että
Jumalan ihmiset olisivat tulleet lyödyiksi; riippumatta
siitä, ketkä kävivät heitä vastaan. Ajattele sinäkin tällä
tavalla. Sinun tahtonasi ja päämääränäsi tulisi olla se,
että näkisit Jumalan kirkkauden Hänen ihmisissään ja
heidän sekä Jumalan seurakuntien yllä. Daavid sanoi,
“Oi Jumala, sinä olet minun Jumalani; sinua minä
etsin varhain; minun sieluni janoaa sinua, minun
lihani kaipaa sinua kuivassa ja janoisessa maassa,
jossa ei ole lainkaan vettä; Nähdäkseni sinun voimasi
ja sinun kirkkautesi, samoin kuin olen nähnyt sinut
pyhäkössä. Koska sinun rakastava ystävällisyytesi on
8
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parempaa kuin elämä” (Psalmi 63:1-3 KJV).
Tämän tulisi olla sinun sydämen palosi kristittynä:
Jumalan tulee saada kunnia kaikkialla siellä, missä
sinä olet ja kaikkialla siellä, minne sinä menet. Vaikka
muut ympärilläsi olevat ihmiset eivät ajattelisikaan
yhtä paljon sielujen voittamista, ole sinä silti erilainen.
Ole liekehtivä ja loistava valo omassa koulussasi,
työpaikallasi sekä kaikissa niissä paikoissa, joissa
harjoitat liiketoimintaasi. Anna valosi loistaa niin
kirkkaasti, että ihmiset näkisivät sinun hyvät tekosi ja
tulisivat näin kannustetuiksi vanhurskauteen. Astu esiin
Jumalan vuoksi.

TUNNUSTUS
Minä olen liekehtivä ja loistava valo. Astun rohkeasti
esiin Herran vuoksi. Kun vietän aikaa yhdessä
Pyhän Hengen kanssa, sisäinen paloni kasvaa alati
lisääntyvässä kirkkaudessa ja palvelutyötäni koskeva
näky selkiytyy. Minulla on erityinen mielenlaatu, joka
saa minut liekehtimään niin, että olen aina nopea ja
innokas Jumalan asioissa. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 12:11; Tiitus 2:7;
1. Timoteus 4:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 23 & 2. Mooses 24-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 14:19-28 & Job 36-37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LIIKUTU SYDÄMESSÄSI
TAVOITTAMAAN KADOTETUT
Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi:
“Kuinka kauan te horjutte puolelta
toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa
häntä, jos taas Baal, seuratkaa sitten
häntä!” Kansa ei vastannut hänelle
mitään (1. Kuningasten kirja 18:21).
lia sanoi 1. Kuninkaiden kirjan jakeessa
E
19:10 KJV, että “Olen kiivastunut HERRAN,
sotajoukkojen päällikön puolesta: sillä Israelin lapset

ovat hylänneet sinun liittosi…” Tämä oli nyt jotain
sellaista, jota Jumala rakasti Eliassa; hänen sydämensä
paloa Herran puoleen. Eliasta tuntui todella pahalta, että
ihmiset palvelivat muita jumalia ja olivat laiminlyöneet
Herran huoneen. Niinpä hän sanoi, “Herra, sinä olet
siunannut heitä niin paljon, ja nyt he eivät tahdo enää
palvella sinua. Älä anna sateen enää langeta, jotta he
näkisivät hetken verran nälkää ja kääntyisivät silloin
takaisin sinun puoleesi.”
Kyse oli Elian sydämen palosta Herran puoleen,
mikä sai hänet pyytämään tätä kuivuutta. Hän ei
pyrkinyt siis vain rankaisemaan ihmisiä, ja Jumala näki
hänen vilpittömän sydämensä. Jumala tahtoo, että
meillä on juuri tämän tyyppinen mielenlaatu Hänen
Valtakuntansa suhteen. Kun sinä näet naapurustossasi,
koulussasi, työpaikallasi, kaupungissasi tai asuinmaassasi
syntisiä ihmisiä, anna heidän saada huomiosi. Anna
sydämesi liikuttua rukouksessa ja tavoita myös nämä
ihmiset Evankeliumin avulla.
Palauta mieleesi se, miten Elian aikaan oli myös
150 muutakin profeettaa, jotka piileskelivät. Mutta
heidän sydämensä eivät tulleet liikutetuiksi siitä, mitä
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heidän asuinmaassaan tapahtui, vaikkakaan he eivät
olleet itse kuitenkaan polvistuneet Baalin edessä.
Mutta Elia sen sijaan astui esiin Jumalan puolesta! Hän
liikuttui ja alkoi rukoilemaan. Tästä samasta syystä voit
nähdä yhä tänäkin päivänä sellaisia kristittyjä, jotka ovat
todella innokkaita ja aikaansaavia Jumalan asioissa.
He voittavat sieluja Hänen Valtakuntaansa, kun taas
toiset näyttävät tulleen samaan aikaan vain lihallisten
asioiden häiritsemiksi.
Ole siis erilainen. Anna sydämesi palaa
Herran puolesta. Ole ahkerana evankelioinnissa
ja partneruudessasi Jumalan asioiden suhteen
tavoittaaksesi tässä maailmassa olevat kadotetut
ihmiset. Raamattu sanoo, että Jumala “ei tahdo
kenenkään joutuvan kadotukseen” (2. Pietari
3:9 KJV). Sinä voit aikaansaada muutoksen, koska
sinä toimit Hänen äänitorvenaan ja pelastuksen
ojennettuna käsivartena omassa maailmassasi oleville
ja kauempanakin asuville ihmisille.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua Evankeliumin lahjasta ja
siitä, että olet sallinut minun olla tämän sanoman,
totuuden ja voiman vartiomiehenä. Olen palavana
hengessä, jotta tavoittaisin ne ihmiset, jotka eivät
ole vielä kuulleet pelastuksen sanomaa sekä
esirukoillakseni heidän puolestaan. Jatkan omassa
maailmassani ja kauempanakin asuvien ihmisten
tavoittamista samalla, kun odotamme jo innolla
Herran pian tapahtuvaa paluuta, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmit 69:9; Jeremia 20:9; Roomalaiskirje 1:16;
1. Korinttolaiskirje 9:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 24:1-35 & 2. Mooses 26-27
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:1-11 & Job 38-39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANNA JEESUKSEN INSPIROIDA SINUA
Kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne
(Johanneksen evankeliumi 13:35).

L

uen Jumalan Sanasta aina silloin tällöin
Jeesuksesta ja inspiroidun Hänestä todella
paljon. En tunne ketään parempaa esimerkkiä; en
ketään yhtä upeaa roolimallia. Olen inspiroitunut Hänen
ajatuksista, teoista, sydämen palosta, rakkaudesta ja
erinomaisuudesta. Hänen sanansa ilmenivät voiman
kera. Ihmiset kuuntelivat Häntä ja tulivat pysyvästi
muutetuiksi. Kun demonit kuulivat Hänen äänensä,
ne pakenivat pelon vallassa. Olosuhteet vastasivat
Hänen sanoihinsa. Miten ihmeessä Hän pystyi
olemaan niin voimakas ja silti yhtä aikaa niin rakastava,
anteeksiantava ja armollinen!
Jeesus inspiroi minua niin paljon, että ainoa asia,
jota koskaan tahdon elämässäni, on, että olisin vain
Hänen kaltaisensa. Hän lähetti meille Pyhän Hengen
auttamaan meitä siinä, että toimisimme Hänen
tavoillaan, ajattelisimme niin kuin Hän ja olisimme
aivan yhtä voimakkaita, rakastavia ja innokkaita
Jumalan puoleen sydämissämme kuin Jeesus. Kun sinä
olet täynnä Henkeä, olet silloin täynnä Jeesusta. Kyse
on nyt siitä Hengestä, joka teki Jeesuksesta kaikkea sitä,
mitä Hän oli täällä maan päällä ollessaan. Hän antoi
meille kaikessa rakkaudessaan tämän saman Hengen
aivan koko täyteydessään. Halleluja!
Ei siis ihmekään, että Hän sanoi, “...Niinkuin Isä
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on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät”
(Johannes 20:21). Näin me liikumme siis eteenpäin
tämän saman rakkauden, saman voiman, saman
innokkuuden, anteeksiannon ja armon kera. Halleluja!
Älä pidä elämässäsi mitään sellaista asiaa, joka tekee
sinusta katkeran tai suuttuneen jotakuta toista kohtaan.
Anna Jeesuksen inspiroida sinua. Vaella rakkaudessa
ja inspiroi toisiakin rakastamaan.
Ole niin kuin Jeesus! Kun Hän vaelsi täällä maan
päällä, Hän oli Jumala ihmislihaan tulleena, täynnä
armoa, kirkkautta ja totuutta. Ja Raamattu sanoo, “...
Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme
tässä maailmassa” (1. Johannes 4:17). Tämä tarkoittaa
nyt sitä, että sinä voit ajatella, liikkua, puhua ja toimia
Jeesuksen tavoin!

RUKOUS
Rakas Herra Jeesus, kiitän sinua siitä, että olet minun
inspiraationi sekä syvällisin kiintymykseni kohde.
Olet täynnä armoa, kirkkautta ja totuutta; niin
voimallinen, mutta silti niin rakastava, anteeksiantava
ja armollinen! Kiitän sinua siitä, että lähetit Pyhän
Hengen tehdäksesi minusta sinun luonteesi ja
persoonallisuutesi ilmentymän. Sinun armosi,
viisautesi, rakkautesi ja vanhurskautesi tulevat esiin
minussa ja minun kauttani, tänään ja aina. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:17; 1. Pietari 2:9; Johannes 1:16;
Kolossalaiskirje 2:10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 24:36-51 & 2. Mooses 28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:12-21 & Job 40-41
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VANHURSKAUDEN VOIMA
Se Jumalan vanhurskaus, joka
uskon kautta Jeesukseen Kristukseen
tulee kaikkiin ja kaikille, jotka
uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta
(Roomalaiskirje 3:22).

K

yse oli vanhurskauden lahjasta, minkä vuoksi
Aabraham pystyi esirukoilemaan Sodoman
puolesta silloin, kun Jumala tahtoi tuhota tämän
kaupungin. Jumala oli sanonut, “Salaisinko minä
Aabrahamilta [Minun ystävältäni ja palvelijaltani]
sen, mitä olen aikeissa tehdä” (1. Mooses 18:17
AMPC). Aabrahamista oli tullut Jumalan ystävä liiton
kautta. Raamattu sanoo, että Aabraham uskoi Jumalaa
ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja niinpä häntä
kutsuttiin Jumalan ystäväksi (Jaakob 2:23).
Lahjassa oli kyse tästä: vanhurskauden lahja
annettiin Aabrahamille ja sen avulla hän pystyi
lähestymään rohkeasti Jumalaa puhutellen häntä
esirukouksen tavoin. Hän sanoi Jumalalle, “Pois se,
että sinä näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä
jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi
samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö
kaiken maan tuomari tekisi oikeutta?” (1. Mooses
18:25). Hän esitti tässä siis argumentin Jumalalle.
Miten ihmisellä pystyi olemaan näin käsittämätön
rohkeus puhutella tällä tavoin Jumalaa? Hän ei
pyrkinyt olemaan epäkunnioittava tai röyhkeä; ei!
Kyse on vanhurskauden lahjassa olevasta voimasta.
1. Mooseksen kirjan jakeessa 15:6 sanotaan meille,
“Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle
vanhurskaudeksi.” Juuri tätä Aabraham harjoitti.
14
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Halleluja! Vanhurskauden vuoksi sinä voit seistä
Jumalan läsnäolossa ilman minkäänlaista tuomion tai
alemmuuden tunnetta.
Avausjakeemme mukaan vanhurskaus on aivan
“kaikille ja kaikkeen”. Tämän tarkoituksena on
auttaa sinua ymmärtämään tätä lahjaa; Jumalan
vanhurskauden lukemista jokaisen ihmisen hyväksi
- vanhurskauden laillista perspektiiviä. Voit julistaa
tämän lahjan avulla jonkin asian niin, että se tulee
tapahtumaan sinulle.
Meidän vanhurskautemme perustuu lailliseen
julistukseen. Koska monet eivät kuitenkaan ole tietoisia
tästä, he kamppailevat jatkuvasti uskonsa kanssa
epävarmoina siitä, että saisivatko he pyyntöihinsä
myöntävän vastauksen vaiko eivät. Mutta kun sinä
seisot Hänen vanhurskaudessaan, sinulla ei ole
tällaisia epäilyksiä, sillä sinulla on käypä kulkulupa!
Sinun pyyntösi ja julistuksesi eivät saa kieltävää
vastausta, koska sinä seisot Jeesuksen Kristuksen
vanhurskaudessa. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Jumalalta tuleva vanhurskaus - se jumalallinen
syyttömäksi julistus uskon kautta - on tullut
esiin ja luettu minun hyväkseni! Minulla on
tämän vanhurskauden lahjan ansiosta rohkeutta
ja luottamusta seistä Jumalan edessä ilman
minkäänlaista syyllisyyttä, tuomiota tai alemmuuden
tunnetta sekä rukoilla Häntä odottaen vastauksia.
Minulla on rauha Jumalan kanssa Herran Jeesuksen
Kristuksen kautta. Aamen!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:1; Roomalaiskirje 5:17;
Roomalaiskirje 3:21-22

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 25:1-30 & 2. Mooses 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:22-31 & Job 42
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYSY HENGEN TÄYTEYDESSÄ
Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä
tulee irstas meno, vaan täyttykää
Hengellä (Efesolaiskirje 5:18).

K

un olin vasta juuri aloittanut palvelutyössä,
tiesin aina tulevan ohjelman tai tapahtuman
lähestyessä, että minun tulisi valmistautua siihen
olemalla täynnä Henkeä. Aloin harjoittelemaan
Hengellä täyttymistä. Ja kun sitten täytyin Hengellä tällä
tavoin niin, siitä seurasi aina yliluonnollisten asioiden
esiin tuleminen. Pohdin kuitenkin myöhemmin, että
“Jos kerran Hengellä täytettynä oleminen silloin tällöin
voi jo olla näin ihmeellistä, niin millaista se olisikaan,
jos olisinkin jatkuvasti täynnä Henkeä?”
Tahdoin saada näissä tapahtumissa esiin tulleen
voiman ja kirkkauden tulemaan esiin myös omassa
jokapäiväisessä elämässäni. Minulle selvisi, että voisin
olla jatkuvasti täynnä Henkeä, joten annoin palaa ja
pysyin täynnä Henkeä! Kyse on ikään kuin uimisesta:
on olemassa sellainen tapa, jolla joku saattaa uida ja
hukkua; ja on olemassa myös sellainen uintityyli, jolla
sinä uit ja pysyt pinnalla. Minulle selvisi, että pystyin
uimaan Hengessä ja pysymään yhä pinnalla.
Huomasin, että juuri tätä Jumala on aina tahtonutkin
meille: että olisimme jatkuvasti täynnä Henkeä, mikä
on itse asiassa paljon helpompaa kuin sillä täyttyminen
aina vain silloin tällöin. Kyse on harjoituksesta. Voit
edetä harjoittelussasi siltä tasolta, että olet täynnä
Henkeä aina vain silloin tällöin aina siihen asti, että
16
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oletkin päivittäin täynnä; sen jälkeen voit oppia
olemaan koko ajan täynnä Henkeä.
Opiskele ja mietiskele Efesolaiskirjeen jakeita 5:1821 (AMPC) oppiaksesi siitä, miten voit täyttyä Hengellä
ja pysyä aina täynnä. Se on elämää parhaimmillaan!
Et voi olla jatkuvasti täynnä Henkeä niin, että samaan
aikaan sairaudet, taudit ja puute hallitsisivat omassa
elämässäsi. Tulet huomaamaan sen, miten kaikki
tuloksesi tulevat parantumaan ja kehittymään aivan
ennennäkemättömän ihmeellisellä ja loppumattomalla
tavalla; sinun elämäsi tulee kulkemaan ainoastaan
eteenpäin ja ylöspäin, tulet vaeltamaan ainoastaan
siunauksissa. Halleluja!

TUNNUSTUS
Olen täysin antautuneena Pyhälle Hengelle. Olen
Hänen vaikutusvaltansa alaisuudessa 24 tuntia
vuorokaudessa, aivan kaiken aikaa. Olen tehokas
omassa kristityn palvelutyössäni ja vaellan pelkästään
Evankeliumin täysissä siunauksissa. Minun elämäni
on yhtä pysäyttämätöntä menestystä ja täynnä
jatkuvasti kasvavaa ja lisääntyvää kirkkautta,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 4:31; Efesolaiskirje 5:18-21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 25:31-46 & 2. Mooses 31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:32-41 & Psalmit 1-2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PROFETIOILLA TAISTELEMINEN
Timoteus, minun poikani, annan
sinulle tämän ohjeen siitä, että pidät
ne profetiat, jotka on kerran lausuttu
sinusta, jotta niitä seuraamalla
taistelisit hyvän uskonkilvoituksen
(1. kirje Timoteukselle 1:18 NIV).

P

assion-Raamatunkäännös ilmaisee yllä
olevan avaussananpaikan näin, “...käytä
profetioitasi aseina…” Tämä tarkoittaa, että teet sinusta
lausutuista profetioista aseita. Käytä omaan elämääsi,
tulevaisuuteesi, omaan palvelutyöhösi ja työuraasi yms.
asioihin liittyviä profetaalisia sanoja omina aseinasi,
joiden avulla kilvoittelet hyvää uskonkilvoitusta.
Efesolaiskirjeen jae 6:17 (KJV) valaisee tätä vielä
lisää; siinä sanotaan, että “Ottakaa pelastuksen
kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan Sana.”
Tämä miekka viittaa tässä nyt ääneen lausuttuun
sanaan. Puhuttu Sana on profetaalinen Sana. Se on
hyökkäysase.
Tässä on kyse kahdesta eri asiasta profetioihin
liittyen: on olemassa sellainen profetia, joka puhutaan
sinun henkilökohtaiseen elämääsi yksilönä; mutta on
olemassa myös jo valmiiksi kirjoitettu Jumalan Sana,
johon Raamattu viittaa ilmaisulla “varmempi profetian
sana” (2. Pietari 1:19 KJV). Kun sinä tartut sinusta
kirjoitettuun sanaan ja lausut sen ääneen uskossa, niin
silloin kyse on profetiasta; sinä puhut ääneen “Rhema”sanaa, jota Raamattu kuvailee Efesolaiskirjeen jakeessa
6:17 Hengen miekaksi.
Raamattu sanoo esimerkiksi, että “Lapsukaiset,
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te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä
hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on
maailmassa” (1. Johannes 4:4). Tämä on nyt Logossanaa (kreikankielinen ilmaisu). Mutta kun Saatana
sitten hyökkää sinua vastaan tai tahdot laukaista
hyökkäysaseen häntä kohti, sanot silloin, että
“Paholainen, minä olen Jumalasta ja olen voittanut
sinut, sillä kirjoitettu on: Suurempi on Hän, joka on
minussa, kuin hän, joka on maailmassa.” Näin sinä olet
tehnyt tästä Sanan paikasta hyökkäysaseen!
Kun sitten lausut nämä sanat “Rhema”-sanoina,
niistä tulee sinun suussasi oleva Jumalan Sana. Suussasi
oleva Jumalan Sana on yhtä kuin Jumala puhumassa.
Teemme tätä myös rukouksessa; puhumme ääneen
Jumalan Sanaa - Jumalan “Rhemaa” - anomuksissa,
rukouksissa, esirukouksissa ja kiitoksen antamisessa
1. kirjeen Timoteukselle 2:1 mukaisesti.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua Sanasi voimasta ja siitä, että
olet tehnyt pelastuksen kaikkien saataville. Jokainen
sielu on sinun, sillä heidät kaikki on ostettu kalliilla
hinnalla. Rukoilen tänään, että monet ihmiset
ympäri maailmaa kuulevat ja vastaanottavat sinun
rakkaudestasi ja pelastavasta voimastasi kertovan
sanoman; se menee ihmisten sydämiin ja siirtää
heihin mukanaan vanhurskauden, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 1:18; Hoosea 14:2; 2. Pietari 1:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:1-30 & 2. Mooses 32-33
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:1-10 & Psalmit 3-4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINÄ VOIT LUOTTAA HÄNEEN
Älä laita luottamustasi ihmisjohtajiin;
yksikään ihminen ei voi pelastaa sinua
(Psalmi 146:3 GNB).

P

äätin jo ihan nuorena, että en tulisi elämään tyhjää,
tarkoituksetonta elämää. Tahdoin elää elämääni
varmana siitä, että tietäisin Jumalan tarkoituksen. Tahdoin
luottaa Jumalaan koko elämälläni. En tahtonut tehdä
asioita vain sen vuoksi, että kaikki muut tekisivät niitä.
Mutta miten sitten saisin selville sen, mitä Jumala tahtoi?
Miten minä voisin luottaa Jumalaan koko elämälläni, jos
en tuntisi Häntä?
Minun täytyi alkaa tutkimaan Raamattua ja antaa
Pyhän Hengen johdattaa minut kaikkeen ilmestykseen
Hänen totuuksistaan. Raamattu on sellainen kirja, joka
ei spekuloi. Huomasin silloin, että Jumala on paljon
intohimoisempi minun menestykseni, voittoni ja iloni
suhteen kuin mitä minä itse voisin koskaan olla. Minulle
selvisi, että Hän rakasti minua paljon enemmän kuin
mitä itse edes rakastin itseäni. Siinä vaiheessa Häneen
luottaminen kävi minulle helpoksi. Oli helppoa päästää irti
omista unelmista, toiveista ja tavoitteista ja seurata niiden
sijaan Hänen jumalallista suunnitelmaansa.
Älä laita luottoasi tämän maailman pettäviin
rakenteisiin. Älä laita toivoasi hallitukseen, yhteiskuntaan
tai jonkin sortin auktoriteettiin. Raamattu sanoo, että
“Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin”
(Psalmi 118:9). Lihan käsivarsi tulee epäonnistumaan,
joten älä enää elä omaa elämääsi luottaen menestyksesi
ja vaurautesi suhteen ihmisten luomiin systeemeihin ja
22
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rakenteisiin.
Jumala on luonut sinut sellaiseksi olennoksi, joka
laittaa uskonsa Jumalaan; Jumalan Sanaan. Sinun tulee alkaa
harjoitella Jumalaan turvaamista. Meidän avausjakeemme
sanoo, “Älä laita luottamustasi ihmisjohtajiin; yksikään
ihminen ei voi pelastaa sinua.” 5. jakeessa sanotaan,
“Iloisia ovat ne, joilla on Jaakobin Jumala apunaan ja
jotka riippuvat HERRASSA heidän Jumalassaan kiinni.”
Laita luottamuksesi Jumalaan. Opiskele Hänen Sanaansa.
Opettele tuntemaan Häntä; Hänen tuntemisensa on
Häneen luottamista.
Silloin, kun tunnet Hänet, tulet sitoutumaan Häneen
täysin ehdoitta. Et tule koskaan ajattelemaan, että
tulisit päättämään elämäsi epäonnistujana. Se on täysin
mahdotonta. Hän rakastaa sinua eikä taatusti anna
yhdenkään asian tuhota sinua. Sillä, mitä tässä maailmassa
tapahtuu, ei ole mitään merkitystä; sinä voit luottaa
Häneen siinä, että Hän kyllä huolehtii sinusta ja suojelee
sinut kaikelta pahalta. Kunnia Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Herra, minä kiitän sinua rakkaudestasi,
armostasi ja ystävällisyydestäsi. Kiitos minussa
asuvasta Pyhästä Hengestä, joka johdattaa minua
läpi koko elämäni. Luotan sinuun täysin varauksetta
ja heittäydyn sinun johdattavien käsivarsiesi varaan,
sinun Herruutesi alaisuuteen niin, että elämäni
on täynnä erinomaisuutta ja jatkuvasti lisääntyvää
kirkkautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jeremia 17:7-8; Matteus 11:28; Sananlaskut 3:5-6; Jeremia
29:11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:31-56 & 2. Mooses 34-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:11-18 & Psalmit 5-6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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9
SIIRTYMÄ “EMMANUELISTA” “KRISTUS
SINUSSA”-AIKAAN
keskiviikko

Minä käännyn Isän puoleen, ja hän
antaa teille toisen puolustajan, joka
on kanssanne ikuisesti (Johanneksen
evankeliumi 14:16).

V

anhan Testamentin aikaan toivo oli Emmanuel
- “Jumala kanssamme”. Mooses sanoi Herralle
2. Mooseksen kirjan jakeessa 33:15 KJV, että “Jos
sinun läsnäolosi ei kulje kanssani, niin älä vie meitä
täältä pois.” Jokainen Vanhan Testamentin ajassa
elänyt profeetta ymmärsi, että Jumalan tuli olla heidän
kanssaan. Tämä oli todella tärkeää. Sitten tuli sanoma
Jeesuksen syntymästä. Tämä sanoma oli Vanhan
Testamentin toivo; Israelin toivo. Hän tuli elämään
heidän keskelleen ja silti niin monet ihmiset eivät
tunnistaneet Häntä; vaikkakin Hän oli Emmanuel!
Kiitos Jumalalle, että Hän tulee uudelleen;
Hän tulee elämään heidän keskuuteensa tuhannen
vuoden ajaksi - oman tuhatvuotisen hallintokautensa
ajaksi! Mutta kristinuskossa - Jeesuksen Kristuksen
Evankeliumissa - ei ole kuitenkaan kyse “Emmanuelista”.
Luimme avausjakeestamme, että Jeesus sanoi, “Minä
käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen
puolustajan (Pyhän Hengen), joka on kanssanne
ikuisesti” (Johannes 14:16). Pyhä Henki tuo meille
Jumalan läsnäolon.
Jakeessa 17 sanotaan, “Tämä puolustaja on
Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä
maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette
hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.” Ilmaisu
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“hän pysyy luonanne” tarkoittaa Emmanuelia ja monet
heistä uskoivat Häneen Messiaana; Voideltuna.
He ymmärsivät sen, että Jumala Itse oli tullut
asumaan heidän keskuuteensa ihmismuodossa,
persoonassa nimeltä Jeesus Kristus Nasaretilainen.
Tämän kohdan pointti on kuitenkin nyt tässä jakeen
loppuosassa: Hän on “teissä”; ei siis ainoastaan vain
teidän “luonanne”.
Sillä hetkellä, kun sinä uudestisynnyit, sinussa
olevasta Kristuksesta tuli elämääsi elintärkeä todellisuus.
Siitä lähtien sinun ei ole enää koskaan tarvinnut “etsiä
Jumalan kasvoja”. Hän on jo sinussa ja sinä olet
Hänessä - täysin sulautuneena yhdeksi jumalalliseksi
luomukseksi Hänen kanssaan. Jos se Evankeliumi,
jota sinä olet julistanut tai jonka olet vastaanottanut,
ei pidä sisällään sitä, että Kaikkivaltias Jumala olisi
tullut elämään sinun sisällesi, niin silloin sinun on
korkea aika herätä tähän todellisuuteen. Tästä on
kyse kristinuskossa. Älä koskaan vähättele sitä. Ylistys
Jumalalle!

TUNNUSTUS
Kristus elää minussa Pyhän Henkensä kautta. Kristus
minussa on kirkkauden toivo! Tämä kirkkaus ilmenee
ja tulee esiin minun talousasioissani, terveydessäni,
bisneksissäni sekä perheessäni! Minussa oleva Kristus
on takuu vauraudesta, menestyksestä, voitosta ja
hallintavallasta. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 1:26-27; 1. Korinttolaiskirje 3:16;
1. Korinttolaiskirje 6:19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 26:57-75 & 2. Mooses 36-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:19-28 & Psalmit 7-8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN VALTAKUNTANSA IHMISTEN
SYDÄMISSÄ
torstai

Tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon
sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin
taivaassa (Matteuksen evankeliumi 6:10).
eesuksen opetuslapset ymmärsivät Hänen
J
antamastaan rukoukseen liittyvästä kaavasta
Matteuksen evankeliumin jakeissa 6:9-13, että tämä

rukous oli annettu vapaasti ja harkinnanvaraisesti
oikeassa kontekstissa sovellettavaksi ohjeeksi. Sen
vuoksi heidän kirjoituksiaan seuraamalla meille on
selvää, että mitä meidän tulisi kommunikoida sen
valossa, mitä Jeesus opetti tässä rukouksessa.
Jeesus sanoi esimerkiksi “Tulkoon sinun
valtakuntasi.” Israelin osalta tämä tulee toteutumaan
Kristuksen tuhatvuotisen hallintokauden aikana, kun taas
hengellinen valtakunta on jo tullut meille Kristuksessa.
Näin ollen me rukoilemme, että tämä hengellinen
valtakunta laajenisi niidenkin sydämiin, jotka eivät ole
sitä vielä vastaanottaneet. Hän tahtoo nähdä oman
Valtakuntansa laajenevan eri kansakunnissa.
Hän sanoi myös, että “Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niinkuin taivaassa.” Tämä on nyt
Hengen kutsu sen suhteen, että Jumalan tahto tulisi
toteutetuksi ihmisten maailmassa, sillä Jumalan tahto ei
aina toteudu. Mutta Hän on lähettänyt meidät viemään
Hänen tahtoaan kaikille ihmisille ympäri maailman; Hän
lähetti meidät sanoman kera. Olemme tietoisia siitä,
että kun me menemme ihmisten luokse, Valtakunta
on tullut heidän luokseen! Ja kun me rukoilemme
heidän puolestaan, niin rukoilemme silloin Isän tahtoa;
rukoilemme, että heidän sydämensä avautuisivat
vastaanottamaan tämän Valtakunnan, sillä Raamattu
kertoo meille, että Jumala avaa ihmisten sydämiä.
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Raamattu kertoo meille esimerkiksi naisesta nimeltä
Lyydia sanoen, että “Herra avasi hänen sydämensä
ottamaan vastaan sen mitä Paavali puhui” (Apostolien
teot 16:14). Jos Jumala kerran avasi tämän naisen
sydämen, niin Hän voi avata myös kenen tahansa
muunkin sydämen. Ja kun Jumala sitten avaa näin
ihmisen sydämen, niin silloin Valtakunta pääsee sinne
sisälle. Halleluja!
Jumalan Henki voi ottaa voittoaseman ja hallita
ihmisten sydämissä rukoustemme kautta, sillä Raamattu
sanoo, “Pyytäkää HERRALTA sadetta kevätsateen
aikaan; niin HERRA tekee kumpupilvet ja antaa
sadekuurot, jokaiselle pellon ruohonkorrelle” (Sakarja
10:1 KJV). Pyhä Henki on jo vuodatettu ja jokainen
ruohonkorsi pellossa on tullut Hänen koskettamakseen.
Meidän tehtävänämme on rukoilla ja puhua ääneen
pelastuksen ja vapautuksen sanoja sekä tuoda ihmisiä
sisälle tähän Valtakuntaan; yhteyteen Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen kanssa. Ja koska meidän Isämme aina
kuulee meidän rukouksemme ja vastaa meille, siksi
nämä asiat tapahtuvat Pyhän Hengen voimasta. Kunnia
Jumalalle!

TUNNUSTUS
Liityn uskossa yhteen kaikkialla ympäri maailmaa
asuvien Jumalan ihmisten kanssa ja puhun ääneen
pelastusta ja vapautusta ihmisten sydämiin tuoden
heidät näin sisälle Jumalan Valtakuntaan ja yhteyteen
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Heidän
sydämensä ovat tänään avoimina vastaanottamaan
Evankeliumin ja he ovat valmiita syntymään Jumalan
Valtakuntaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 17:20-21; Sananlaskut 21:1; Saarnaaja 3:11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 27:1-26 & 2. Mooses 38-39
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:29-40 & Psalmit 9-10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄMÄN RATTAAT
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen (Matteus 28:19).

K

un puhumme siitä, että Herran takaisin
tuleminen on nyt niin paljon lähempänä kuin
koskaan aiemmin, jotkut ovat kysyneet: “Kannattaako
minun sitten enää perustaa yritystä tai käydä koulua?”
Kun ihmiset kysyvät tällaisia kysymyksiä, on selvää,
että heiltä puuttuu jotain. Heiltä puuttuu tässä hetkessä
tarvittava kiireellisyys; vahva tahto tehdä Hänen
sanomansa tunnetuksi.
Liiketoiminnan perustaminen, uuden yrityksen
aloittaminen, ammatin hankkiminen tai koulunkäynti
ovat kaikki mahdollisuuksia tavoittaa muita
Evankeliumilla. Voimme kutsua niitä vaunuiksi; elämän
rattaiksi. Avausjakeemme sana “kansat” on kreikaksi
“Ethnos”, eikä se tarkoita vain “maita”; vaan se viittaa
myös ihmisten sosiaalisen tai tieteellisen luokittelun
ryhmiin. Ja nämä voidaan vielä jakaa erilaisiin
monikulttuurisiin ryhmiin.
Esimerkkejä “kansoista” voi olla ‘työpaikkojen
kansakunnat’, ammatti-ihmisten kansanryhmät,
naapuruston kansanjoukot, jonkun järjestön koko
henkilökunta, insinööriyhdistys ja kyläyhteisön asukkaat.
Jos olet asianajaja ja kuulut lakimiesjärjestöön, se voi olla
lakimies-kansa. Oletko opiskelija? Opiskelijayhteisösi
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on kansakunta avausjakeemme määritelmän mukaan.
Ja sinusta tulee saarnaaja omalle maailmallesi.
Nuorena poikana, monta vuotta sitten, minut
haastettiin voittamaan opiskelutovereita Kristukselle,
ja minä tein sen! Menin oman kouluni ulkopuolella
sijainneisiin muihin kouluihin ja pidin konferensseja
opiskelijoille. Saarnasin nuorisoryhmissä ja voitin monia
heistä Kristukselle. Halleluja!
Uskomme Jeesukseen ja odotuksemme Hänen
lähestyvästä paluustaan tekee meistä entistä
intohimoisempia tekemään enemmän. Se saa meidät
entistä päättäväisemmin tekemään asioita paremmin
ja kirkkaammassa valossa – Hänen tulemuksensa
valossa. Meistä tulee tarkempia ja keskittyneempiä, kun
voimme käyttää “kansanryhmiämme” mahdollisuutena
tavoittaa ihmisiä entistä enemmän ja yhä suuremmalla
kiireellisyydellä.

RUKOUS
Herra on voidellut minut vapauttamaan ihmisiä
orjuudesta Jumalan poikien loistokkaaseen
vapauteen, kääntäen heidät pimeydestä valoon
ja synnistä vanhurskauteen. Näinä viimeisinä
päivinä teen urotekoja Herralle, perustaen Hänen
valtakuntaansa ja vanhurskauttaan maan päälle ja
ihmisten sydämiin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 15:16; 1. Korinttolaiskirje 9:16; Sananlaskut 11:30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 27:27-44 & 2. Mooses 40
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:1-9 & Psalmit 11-13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TOTUUS ON HENGESSÄSI
Mutta me olemme velvolliset aina
kiittämään Jumalaa teidän tähtenne,
veljet, te Herran rakastetut, sentähden
että Jumala alusta alkaen valitsi teidät
pelastukseen Hengen pyhityksessä ja
uskossa totuuteen
(2. Tessalonikalaiskirje 2:13).

N

ykyään maailmassa liikkuu niin paljon
petollista tietoa, että osasta ihmisistä on tullut
hämmentyneitä, koska he eivät tiedä, mitä uskoa. Mutta
nyt ei ole kyse sinusta! Kyllä, jotkut ihmiset ovat aina
ristiriidassa totuuden kanssa, mutta sinä olet erilainen.
Sinut valittiin tietämään ja uskomaan totuus. Raamattu
sanoo, että hänen lapsensa tuntevat viisauden, joka
on toteen näytetty (Luukas 7:35), ja viisaus on totuus.
Vaikka saatat kuulla uskonnollisia sanomia ja
erilaisia asioita Jumalasta, yksi asia on varma: kun
todellinen Jumalan Sana saapuu sinulle, se vakuuttaa
sinut totuudellaan! Avausjakeessamme sanotaan, että
Jumala valitsi “sinut pelastukseen Hengen pyhityksessä
ja uskossa totuuteen.” Pelastus voi toimia sinulle vain
kahden tekijän kautta: Pyhän Hengen pyhityksen ja
totuuteen uskomisen kautta.
Pyhä Henki asettaa sinut erilleen, jotta voit uskoa
totuuteen, koska totuuden tunteminen ja uskominen
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vaatii Jumalan armoa. Niinpä sinun ei koskaan tarvitse
huolehtia siitä, kuinka erotat totuuden valheesta.
Jeesus sanoi: “Ja te tulette tuntemaan totuuden,
ja totuus on tekevä teidät vapaiksi” (Johannes 8:32).
Jumalan totuus siunaa, nostaa, vahvistaa ja suojelee
aina. Totuus täyttää sinut rakkaudella ja saa sinut
vaeltamaan sekä puhumaan niin kuin Kristus. Se ei
aiheuta hämmennystä, eikä siinä ole vihaa, katkeruutta
tai pelkoa. Kun antaudut Sanan tutkimiseen, pystyt
aina arvioimaan kaiken Jumalan Sanan totuuden
perusteella, koska totuus on hengessäsi.

TUNNUSTUS
Pyhä Henki on asettanut minut erilleen, jotta voin
tuntea ja uskoa totuuteen, koska minut on valittu
pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa
totuuteen. Saatanalla ei ole minussa mitään! Julistan,
että ihmisten sydämet ovat avoimena totuudelle,
Jumalan Sanan totuudelle, ja että he vastaanottavat
sen ja elävät sen mukaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 4:1-2 NLT; Johannes 8:32; Johannes 17:17;
Jaakob 1:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 27:45-66 & 3. Mooses 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:10-21 & Psalmit 14-16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄMME VIIMEISIÄ PÄIVIÄ
Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme
kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me
muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä,
viimeisen pasuunan soidessa; sillä pasuuna
soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina,
ja me muutumme
(1. Korinttolaiskirje 15:51-52).
un luet Raamatusta viimeisistä päivistä, sinun
K
on ymmärrettävä niitä ensin asiayhteyden
ja sitten kirjoittajan viestin näkökulmasta. “Viimeiset

päivät”, joihin Raamatussa usein viitataan, kertovat
päivistä juuri ennen tuhatvuotisen valtakunnan
aikakautta. Ne profeetat, jotka erityisesti käyttivät näitä
termejä, eivät eläneet Seurakunnan aikakaudessa.
Joten, kun puhumme viimeisistä päivistä, me
emme puhu niistä suhteessa juutalaiseen kalenteriin
sellaisena kuin profeetat ovat ne kirjoittaneet. On niin
monia merkkejä, joiden pitäisi kertoa sinulle, missä
olemme ja kuinka kauan maailmalla on aikaa ennen
kuin kansakuntien tuomiot alkavat. Siksi riippumatta
siitä, missä oletkaan tänään, haluan sinun tietävän, että
Jeesus tulee pian.
On niitä, jotka uskovat tähän ja odottavat Häntä.
Ja on myös toisia, jotka eivät usko Hänen tulevan,
joten he eivät odota Häntä. Mutta Hän on tulossa ja
Hän tulee niitä varten, “jotka hänen ilmestymistään
rakastavat” (2. Timoteus 4:8); niitä varten, jotka
odottavat Häntä. Raamattu sanoo, että siunattuja
ovat ne, jotka odottavat Hänen paluutaan (Luukas
12:37); ne, jotka sanovat: “Aamen, tule Herra Jeesus”
(Ilmestyskirja 22:20).
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Elä elämääsi sellaisena, joka odottaa Häntä;
joka jatkuvasti odottaa Häntä. Muista, että siitä on
melkein kaksi tuhatta vuotta, kun Hänet otettiin
tästä maailmasta. Kaikki profeettojen sanat Hänen
tulemisestaan ovat toteutuneet silmiemme edessä. Ja
mikä tärkeintä, Hän Itse sanoi: “...Totisesti Minä tulen
pian…” (Ilmestyskirja 22:20).
Hän tulee Seurakuntaansa varten. Oletko sinä
Hänen Seurakuntansa jäsen? Tuona päivänä se ei
tule olemaan mikään asteittain tapahtuva prosessi,
vaan se tapahtuu hetkessä, silmänräpäyksessä;
meidät temmataan pois tästä maailmasta kohtaamaan
Herraa yläilmoihin. Älä anna sen yllättää sinua. Pysy
Kristuksessa, vanhurskaudessa ja jatka eläen Hänelle.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos Pyhän Hengen siunauksesta ja
palvelutyöstä elämässäni, joka johdattaa ja pitää
minut vanhurskauden tiellä, kun odotan sinun
kunniakasta paluutasi. Rukoilen juuri nyt niiden
puolesta, jotka eivät ole vielä vastaanottaneet
Evankeliumia, että he kokisivat piston sydämessään
Kristuksen pelastavan armon sanoman kautta ja
kokisivat rauhan ja varmuuden, joka tulee tämän
loistokkaan Evankeliumin vastaanottamisesta,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Pietari 3:3-5; 1. Tessalonikalaiskirje 4:16-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Matteus 28 & 3. Mooses 4-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:22-34 & Psalmit 17-18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ISTUMME YHDESSÄ TAIVAALLISISSA
Ja yhdessä hänen kanssaan nostanut meidät
ja asettanut meidät istumaan yhdessä
hänen kanssaan taivaisiin Kristuksessa
Jeesuksessa (Efesolaiskirje 2:6KJV).

T

ämä ilmaus “istua yhdessä” on kreikan sanasta
“sugkathizō” ja se tarkoittaa “yhteistä istumista”.
Se on laillinen termi eikä Raamatun kirjoituksia voi
murtaa. Se tarkoittaa, että Jeesuksen valta ulottuu
meille; käytämme samaa auktoriteettia Hänen
kanssaan. Joten kaikki, mitä Jeesus sanoo, tapahtuu
meidän nimessämme ja kaikki, mitä me sanomme,
tapahtuu Hänen Nimessään. Hän ei tee päätöstä ilman
meitä, emmekä me tee päätöstä ilman Häntä. Tämä on
valtavan syvällistä!
Tämä yhdessä istumisemme ei ole maallista; se on
taivaallista. Se on päätetty taivaassa. Olemme Hänen
laillisina edustajinaan täällä maan päällä. Se, mitä
sanomme maan päällä, on hyväksytty taivaassa. Tämän
ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Tämä tarkoittaa, että
sinä voit itse seisoa vahvana Jumalan Sanassa ja saada
aikaan muutoksia tämän ymmärryksen perusteella, ja
se tulee hyväksytyksi taivaasta.
Jotkut ihmiset ajattelevat, että mikään ei voi
muuttua ennen kuin kaikki maailman kristityt tulevat
yhteen ja käyvät yhdessä Saatanaa sekä hänen juoniaan
ja petoksiaan vastaan. Mutta ajattelepa tätä: Meidän
avausjaettamme – Efesolaiskirje 2:6 – sitä ei kirjoitettu
korinttolaisille, eikä sitä lähetetty tessalonikalaisille,
joten heillä ei luultavasti koskaan ollut pääsyä tähän
tietoon. Joten kaikki kristityt eivät olleet samalla uskon
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tai tiedon tasolla tuona aikana, eivätkä ole nytkään.
Jumala kuitenkin odottaa, että ne meistä, jotka
ovat jo kasvaneet aikuisiksi ja joilla on ymmärrys Hänen
Sanastaan ja näistä ajoista, joissa elämme, ottavat
asemansa ja paikkansa Kristuksessa ja pitävät Saatanan
jalkojensa alla, jossa hänen kuuluukin olla. Tämä on
tärkeää.
Tällaisen tiedon avulla voit hallita asioita elämässäsi,
ympäristössäsi ja maailmassasi. Voit tehdä tyhjäksi
Saatanan suunnitelmat ja teot sekä tuhota ne
elävän Kristuksen voimalla. Älä huolestu siitä, mitä
maailmassa tapahtuu tänä päivänä; käytä auktoriteettiasi
Kristuksessa. Sinä hallitset Hänessä ja Hänen kauttaan
ylitse Saatanan, pimeyden, maailman ja olosuhteiden.
Sen tähden pidä oma maailmasi itsellesi alamaisena.
Älä anna minkään muun kuin Kristuksen hallita
kehossasi, työssäsi tai liiketoiminnassasi, perheessäsi
ja maailmassasi. Muista, että sinä istut yhdessä Hänen
kanssaan kirkkaudessa ja sinulla on sama auktoriteetti
kuin Hänellä. Ylistys Jumalalle ikuisesti!

TUNNUSTUS
Herra Jeesus istuu Isän oikealla puolella paljon
korkeammalla kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa,
herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ja
minä istun yhdessä Hänen kanssaan! Istun Hänen
kanssaan kirkkaudessa. Minä hallitsen Hänessä ja
Hänen kauttaan Saatanan, pimeyden, maailman ja
olosuhteiden yläpuolella. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 10:19; 1. Johannes 4:17; Efesolaiskirje 1:20-23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 1:1-20 & 3. Mooses 6-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:1-11 & Psalmit 19-20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN EI TOIMI TUNTEIDEN POHJALTA
Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä
olen Isässäni, ja että te olette minussa ja
minä teissä (Johannes 14:20).

K

ysyin kerran eräältä ihmiseltä: “Miltä Jumalan
voima tuntuu ja missä sinä sen tunnet?” Hän
ei osannut kertoa, joten aloin selittää sitä hänelle.
Saatamme tuntea erilaisia tuntemuksia eri puolilla
kehoamme ja voimme tunnistaa, että kyse on Jumalan
voimasta; me voimme tuntea jotain käsissämme ja
tunnistaa, että kyse on Jumalan voimasta.
Mutta kysymys kuuluu: Entä jos et tunne sitä?
Tarkoittaako se, että Jumala ei olekaan enää läsnä vai
että Hänen voimansa ei ole vain paikalla? Tämä on se
kohta, mitä monet eivät ole ymmärtäneet. Kun tunnet
Jumalan voiman tai läsnäolon, se on hyvä asia, mutta
Jumala ei tahdo, että sinun tulisi ensin tuntea jotain
tietääksesi Hänen olevan kanssasi ja sinussa. Tämä
tunteista riippuvaisena oleminen on tuhonnut monien
uskon. Hän ei toimi tunteiden pohjalta.
Uudessa testamentissa sillä ei ole merkitystä,
tunnetko Jumalan voiman ja läsnäolon vaiko et. Olen
tuntenut Jumalan voiman monta kertaa ja minulla on
ollut myös sellaisia tilanteita, joissa en ole tuntenut
mitään. Olen kuitenkin saanut yhtä paljon tuloksia
silloin, kun tunsin jotain kuin myös silloin, kun en
ole tuntenut yhtään mitään, koska ymmärrän sen,
että “tunteilla” ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
Ymmärrä tämä: Pyhä Henki asuu sinussa kaikessa
Hänen täyteydessään, eikä se voi muuttua tästä enää
yhtään paremmaksi.
Jumala ei lisää tai vähennä Itseään sinussa. Hän
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asuu sinussa täydessä mitassaan. Oletko tietoinen siitä,
että Jumala ei ole yhtään enemmän taivaassa kuin
Hän on sinussa? Olet Hänen elävä ilmestysmajansa,
Hänen asuinpaikkansa ja Hänen liikkuva päämajansa.
Sinä olet Hänessä ja Hän on sinussa. Toisin sanoen
sinusta on tullut Hänen asuinpaikkansa ja Hänestä on
tullut sinun asuinpaikkasi. Halleluja! Sinä elät Hänessä
ja Hän elää sinussa.
Tässä on kyse Jeesuksen unelman toteutumisesta,
josta Hän puhui Isälleen rukouksessa, kuten voimme
lukea avausjakeestamme: “Minä olen Isässäni, ja te
olette minussa ja minä teissä.” Pyhä Henki sai tämän
tapahtumaan. Olet erottamattomasti yhtä Hänen
kanssaan. Älä siis luota tunteisiisi suhteessasi Jumalaan,
vaan luota Hänen Sanaansa. Jumala on Henki ja Hän
on yhteydessä sinun henkesi kanssa Sanan kautta.
Jos ymmärrät tämän, koko elämäsi – palvelutyösi,
rukouselämäsi, palvontasi – muuttuu täysin ja
elät joka päivä kirkkaudessa, hallintavallassa ja
erinomaisuudessa. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minä elän Kristuksessa ja Kristus asuu minussa!
Minä olen Hänen asuinpaikkansa ja Hän on minun
asuinpaikkani! Vaellan tietoisena siitä, että olen
yhteydessä Hänen kanssaan. Minun suhteeni ja
yhteyteni Hänen kanssaan kehittyy jatkuvasti yhä
upeammaksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:8; Filippiläiskirje 3:3; Johannes 14:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 1:21-45 & 3. Mooses 8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:12-23 & Psalmit 21-22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN ANTOI HENKENSÄ KAIKKIEN
PUOLESTA
keskiviikko

Yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te
olette kutsututkin yhteen ja samaan
toivoon, jonka te kutsumuksessanne
saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli
kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa
(Efesolaiskirje 4:4-6).
ristinuskossa on kyse Kristuksen elämästä
K
ihmisessä; kyse ei ole uskonnosta. Mutta
ne, jotka eivät ole koskaan ymmärtäneet tätä,

ovat luokitelleet sen uskonnoksi. Ainoa uskonto
kristillisyydessä Raamatun mukaan on orpojen luona
vieraileminen sekä leskien ja köyhien auttaminen
heidän ahdingoissaan (Jaakob 1:27). Mutta millään
muulla ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa.
Jeesus Kristus on ainoa, joka on lähetetty
pelastamaan ihmiset. Uskonnolliset johtajat lähtivät
sotaan. He tappoivat ihmisiä ja he pakottivat ihmiset
hyväksymään uskomuksensa. He antoivat muiden
ihmisten hengen pelastaakseen itsensä. Mutta Jeesus
antoi oman henkensä kaikkien muiden puolesta.
Ajattele tätä!
Kenen luulet rakastavan sinua? Hänenkö, joka
rankaisi ja tappoi muita siitä, etteivät olleet kuunnelleet
häntä vai hänenkö, joka antoi henkensä heidän
puolestaan, jotta he voisivat elää? Jeesus antoi
henkensä sinun puolestasi, jotta tietäisit olevasi arvokas
Jumalalle. Ehkäpä luet tätä juuri nyt, mutta et ole vielä
koskaan uudestisyntynyt, sinun on ymmärrettävä
tämä: pelastus ei tule minkään muun nimen tai keinon
kautta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta: “Eikä ole
pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan
alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän
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pitäisi pelastuman” (Apostolien teot 4:12) .
Ja koska pelastusta ei ole missään muualla, mitään
“muita uskoja” ei voi olla, kuten jotkut ajattelevat.
Luimme tämän avausjakeestamme; on vain “yksi
Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien
Isä....” Ja 1. Korinttolaiskirje 8:6 sanoo: “Niin on meillä
kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki
on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus
Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen
kauttansa.”
Johanneksen evankeliumissa 14:6 Jeesus oli
yksiselitteinen sanoessaan: “Minä olen tie ja totuus
ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin
minun kauttani.” Hän käytti määräistä artikkelia “the
way” (tietty tie); Hän ei sanonut: “Minä olen joku tie”
tai “yksi monista teistä”. Tästä syystä me julistamme
Evankeliumia, jotta ihmiset tietäisivät, että Jeesus antoi
henkensä heidän puolestaan. Ihmiskunta ei ole enää
tuhoon tuomittuna. Nyt kuka tahansa voi kuulla tästä,
pelastua ja valmistautua Herran Jeesuksen Kristuksen
pian tapahtuvaan takaisin paluuseen. Ja meidän täytyy
jatkaa tämän julistamista, kunnes Hän tulee!

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos pääsystä luoksesi Jeesuksen Kristuksen
kautta. Kun voitamme hengessä ihmisten sydämiä,
rukoilen, että he tulevat tänään vastaanottavaisiksi
pelastukselle kaikkialla maailmassa. Kristuksen
Evankeliumin kirkkauden valo loistaa heidän
sydämiinsä ja johtaa heidät pelastukseen sekä
tuottamaan vanhurskauden hedelmiä ja tekoja,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 4:12 NIV; Apostolien teot 13:38-39;
Johannes 15:13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 2:1-22 & 3. Mooses 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:24-19:1-7 & Psalmit 23-24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SUHDE TUNNETTUUN
Tunteakseni hänet ja hänen
ylösnousemisensa voiman ja hänen
kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani
hänen kaltaisekseen samankaltaisen
kuoleman kautta (Filippiläiskirje 3:10).

T

ämä sana “tuntea” yllä olevassa alleviivatussa
osassa on kreikaksi “ginōskō”. Tässä apostoli
Paavali viittaa Jumalan tuntemiseen kuin löytöön, jonka
teet. Aivan kuten voimme sanoa: “Löydä Jeesus”.
Tällainen tieto tulee vain ilmestyksen myötä.
Kun tutkit Raamatun kirjoituksia, Jumala paljastaa
sinulle tiettyjä asioita. Ja sitten kun rukoilet, henkeesi
välitetään enemmän tietoa Jumalasta. Kaikki tämä toimii
ilmestyksen kautta. Kuitenkin 8. jakeessa hän näyttää
meille toisenlaisen tiedon. Hän sanoo: “Niinpä minä
todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla…”
Tällä kertaa hän käyttää sanaa “gnōsis” (kreikkaa). Hän
käsittelee tässä sitä, mitä voit kutsua tieteelliseksi tiedoksi,
“löydökseksi”. Mutta hän paljastaa vielä yhdenlaisen
tiedon Filippiläiskirjeessä 1:9, jossa Paavali sanoo: “Ja
sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä
runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä.”
Tämä sana “tiedossa” on tässä kreikaksi “epignosis”.
Epignosis on tietoa, joka liittyy siihen, mikä
tunnetaan. Se on täsmällistä, täydellistä ja tarkkaa Jumalan
tuntemista, mikä saa aikaan hyvin rikasta ja antoisaa
elämää. Tällainen tieto on suhteesta tulevaa tietoa. Kyse
ei ole vain ilmestyksen saamisesta tai siitä, mitä olet
löytänyt opiskelemalla. Tässä vaiheessa olet yhteydessä
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siihen, mikä on paljastettu ja olet tekemisissä todellisen
tiedon kanssa.
Jos sinulla ei ole tällaista tietoa, asiat näyttävät sinusta
pelkiltä spekulaatioilta. Jopa rukouksesi voivat olla kuin
yritystä ja erehdystä. Mutta kun tunnet Hänet ja olet
yhteydessä Hänen kanssaan, joka vastaa rukouksiin, asiat
ovat toisin; olet itsevarma ja innostunut rukoilemaan.
Kyse on siitä, että tunnet Hänet, jota rukoilet.
On olemassa ero niiden kristittyjen välillä, jotka
toivovat saavansa tuloksia aikaan siksi, että he tekevät
jotain ja niiden välillä, joiden usko perustuu Jumalan
Sanaan ja heidän suhteeseen Jumalan kanssa. Kun toimit
tässä suhteessa, puhut rukouksessa vain yhdestä asiasta:
Isän tahdon tapahtumisesta; siitä, että Isän tahto toteutuisi
täällä maan päällä.
Ne, jotka eivät tunne Sanaa, joutuvat helposti
olosuhteiden yllättämiksi ja häviävät elämän kriiseissä.
Sinun täytyy kiinnittää enemmän huomiota Sanaan ja
kasvaa Jumalan “epignosissa”.

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos Sanasi siunauksesta, jonka kautta annat
minulle jatkuvasti jumalallista näkökykyä syvällisiin ja
moniulotteisiin elämän ja yliluonnollisuuden asioihin
liittyen. Altistan itseni todelliselle tiedolle tutkimalla
jatkuvasti Jumalan Sanaa. Minulla on täsmällinen,
täydellinen ja tarkka tieto Jumalasta, joka johtaa
hyvin rikkaaseen ja antoisaan elämään, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:14-15; Sananlaskut 11:9;
Kolossalaiskirje 1:9-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 2:23-3:1-12 & 3. Mooses 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:8-20 & Psalmit 25-26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOUKSEN TODELLINEN SIUNAUS
Ja tämä on se uskallus, joka meillä on
häneen, että jos me jotakin anomme
hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee
meitä (1. Johanneksen kirje 5:14).

R

ukouksen todellinen siunaus ei ole
esittämissämme pyynnöissä ja anomuksissa,
vaan se löytyy taivaallisen Isämme vastauksista. Jos
rukoilet, mutta Jumala ei kuule sinua, silloin rukous on
hyödytöntä. Mutta kiitos Jumalalle, meillä on varmuus
– takuu siitä, että tulemme kuulluksi rukoillessamme:
“Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että
jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin
hän kuulee meitä” (1. Johannes 5:14).
Meillä on se rohkeus, että aina, kun pyydämme
tai teemme minkä tahansa pyynnön Hänen tahtonsa
mukaisesti, Hän kuulee meitä ja vastaa meille.
Ensimmäinen osa Hänen vastauksestaan on tietoisuus
ja vahvistus, jonka Hän antaa sinun henkeesi siitä, että
sinä olet tullut kuulluksi ja että sinulle vastataan. Tämä
on suuri siunaus.
Johanneksen evankeliumissa 15:16 Jeesus sanoi:
“Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät
ja asetin teidät, että… mitä ikinä te anotte Isältä
minun nimessäni, hän sen teille antaisi.” Tämä on
todella kaunista! Sinut on määrätty vastaanottamaan
vastauksia, kun teet vetoomuksia tai julistuksia
Jeesuksen Nimessä.
Löydämme toisen kauniin Raamatun kirjoituksen
Johanneksen evankeliumista 16:24. Siinä sanotaan:
“Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun
nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne
44

finnish

olisi täydellinen.” Jumalan tahto on, että pyyntösi
täytetään, jotta ilosi olisi täydellinen. Hän on rakastava
taivaallinen Isäsi ja voit luottaa siihen, että kun viet
pyyntösi Hänen eteensä, saat olla varma myös
vastauksesta. Joten rukoile aina luottamuksella.
Jotkut kristityt eivät koskaan pyydä luottaen.
Tämä saattaa johtua siitä, että he eivät tunne Hänen
tahtoaan. Jumalan tahto ei ole kieltää sinulta hyviä
asioita, joten voit pyytää Häneltä itsevarmana parhaita
asioita elämääsi. Jos et ole itsevarmana Jumalan edessä,
et voi olla tehokas uskon vaelluksessasi. Matteuksen
evankeliumissa 7:11, (AMPC) Jeesus sanoi: “Jos siis te,
jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä ja
hyödyllisiä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän
Isänne, joka on taivaassa [täydellinen sellaisena kuin
hän on] antaa hyviä ja hyödyllisiä asioita niille, jotka
jatkavat niiden pyytämistä Häneltä!” Ajattele tätä!

RUKOUS
Armollinen ja vanhurskas Isä, olen inspiroitunut Sanasi
totuudesta, sinun rakkaudestasi ja iankaikkisesta
hyvyydestäsi. Luottamukseni vahvistuu juuri nyt
siihen, että voin pyytää mitä tahansa tietäen sen,
että sinun ilosi on kuulla rukoukseni ja vastata niihin.
Iloni on täydellinen tänään, kun saan vastauksia
rukouksiini, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 11:24; Psalmit 6:9; 1. Pietari 3:12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 3:13-35 & 3. Mooses 13-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:21-29 & Psalmit 27-28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄ TARKOITUKSELLISESTI
Katsokaa siis tarkoin kuinka vaellatte!
Eläkää tarkoituksellisesti ja arvollisesti ja
tarkasti, ei niinkuin tyhmät ja järjettömät,
vaan niin kuin viisaat (järkevät, älykkäät
ihmiset) hyödyntäen kaiken ajan [jokaisen
tilaisuuden], sillä tämä aika on paha
(Efesolaiskirje 5:15-16 AMPC).

V

iime aikoina paholainen on yrittänyt
epätoivoisesti pakottaa maailman
Antikristuksen järjestykseen, mikä on saanut
aikaan todella paljon petosta sekä ihmishenkien,
toimeentulojen ja yritysten tuhoa. Mutta kiitos olkoon
Jumalan! Seurakunta näki tilaisuutensa ja keskeytti
kaikki Saatanan suunnitelmat ja juonet. Halleluja!
Mutta miksi tällaisia asioita ylipäätään tapahtui?
Se johtui siitä, että monet Jumalan ihmiset opettelivat
Jumalan Valtakunnan periaatteita käyttääkseen niitä
vain omiin himoihinsa ja he mittasivat menestystään
maallisilla asioilla. He alkoivat elää ikään kuin tämä
maailma olisi kaikki, mitä on olemassa ymmärtämättä,
että elämä täällä maan päällä on lyhyt.
Oletpa sitten poliitikko, yrittäjä, virkamies tai
kuka tahansa ja missä tahansa toiminnassa oletkaan
mukana, kaiken loppu on käsillä. Elä tarkoituksellisesti.
Älä anna minkään viedä huomiotasi pois Herrasta.
Maallinen voitto ei ole jumalisuutta (1. Timoteus 6:5).
Älä ajattele, että koska olet hankkinut omaisuutta ja
saanut maallista menestystä, se tarkoittaisi, että olet
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täyttänyt Jumalan tahdon. Ei, älä käytä maallisia asioita
mittaamaan Jumalan hyväksyntää.
Älä myöskään koskaan ajattele, että olisit
menettänyt jotain siksi, että olet seurannut ja palvellut
Herraa koko sydämestäsi ja kaikella sillä, mitä sinulla
oli, vain siksi, että sinulla ei näytä olevan paljon tämän
maailman omaisuutta. Suurenmoisin asia täällä maan
päällä on palvella Herraa koko elämälläsi ja täyttää
Hänen tarkoituksensa elämässäsi.
Vapauta itsesi kaikenlaisista sotkuista ja taakoista,
ja palvele Herraa iloisesti, puhtaalla sydämellä. Älä
vertaile menestystä Jumalan kanssa siihen, mitä
maailma pitää menestyksen merkkeinä. Palvele
Jumalaa ehyellä sydämellä ja ylistä Häntä innoissasi
huolimatta kohtaamistasi haasteista.

TUNNUSTUS
Huolimatta tämän päivän maailman vaikeuksista
ja tielleni mahdollisesti tulevista haasteista,
pysyn innoissani Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä,
Jumalan Sanasta ja Herran palvelemisesta! Hengen
johdatuksessa palvelen Jumalaa iloisesti ja täydestä
sydämestä, valmiina ja valppaana, sillä Herran
tuleminen lähestyy. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Timoteus 3:1-2; 5. Mooses 10:12;
2. Korinttolaiskirje 5:14-15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 4:1-20 & 3. Mooses 15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:30-41 & Psalmit 29-30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANNA HÄNEN JOHTAA SINUA
Sillä kaikki, joita Jumalan Henki
kuljettaa, ovat Jumalan lapsia
(Roomalaiskirje 8:14).

A

postolien teoissa 13:1-4 näemme opetuslasten
toteuttavan Herran Jeesuksen ohjeita, jotka
Jeesus antoi heille Luukkaan evankeliumissa 10:2: “...
Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa
siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä
elonkorjuuseensa.”
Apostolien tekojen luvussa 13 apostolit vastasivat
tähän käskyyn rukouksella. Raamattu kertoo meille, että
kun he toimittivat palvelusta Herralle ja paastosivat,
Pyhä Henki sanoi: “Erottakaa minulle Barnabas
ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät
kutsunut” (Apostolien teot 13:2).
Se, mitä Raamattu kertoo meille seuraavaksi, on
todella inspiroivaa: “Ja kun he olivat paastonneet
ja rukoilleet ja panneet kätensä heidän päälleen,
he laskivat heidät menemään. Niin he, Pyhän
Hengen lähettäminä, menivät Seleukiaan ja sieltä
he purjehtivat Kyprokselle” (Apostolien teot 13:3-4).
Huomaa, kuka valitsi nämä kaksi työntekijää ja lähetti
heidät eteenpäin? Pyhä Henki!
Apostolien tekojen luvussa 8:26 näemme toisen
kauniin tarinan siitä, kuinka Herran enkeli puhui
Filippukselle pyytäen häntä menemään erääseen
paikkaan. Siellä Pyhä Henki neuvoi Filippusta
menemään etiopialaisen hoviherran, Etiopian
kuningattaren Kandaken hovin jäsenen, vaunujen
luokse: “Silloin Henki sanoi Filippukselle: “Käy luo
ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Ja Filippus juoksi
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sinne hänen luokseen…” (Apostolien teot 8:29-30).
Filippus teki saamiensa ohjeiden mukaan ja
huomasi hoviherran istuvan vaunuissaan lukemassa
profeetta Jesajan kirjaa, jota hän ei ymmärtänyt.
Filippus tarjoutui avaamaan Raamatun kirjoituksia
hänelle ja kohta hän jo julisti etiopialaiselle hoviherralle
Jeesuksen Evankeliumia. Lopulta hoviherra pelastui ja
hänet kastettiin (Apostolien teot 8:26–39). Halleluja!
Jälleen näemme tästä, kuinka Pyhä Henki lähetti
ihmisen lähetyskentälle elonkorjuuseen.
Pyhä Henki on täällä tarkoitusta varten. Hän on
elonkorjuun Herra ja Hänen armonsa sekä voimansa
kautta, joka vaikuttaa meissä, voimme olla tehokkaita
ylösnousseen Kristuksen todistajia. Tunnista ja
ota paikkasi Hänen työtoverinaan siten kuin Hän
johtaa sinua työssään sielujen voittajana ja sielujen
vahvistajana. Seuraa Hänen opastustaan ja ohjeitaan.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos Pyhästä Hengestä, joka on
elonkorjuun Herra ja joka asuu minussa ohjaten
minua voittamaan sieluja ja vahvistamaan heitä
Valtakunnassasi. Otan hyödyn irti Hänen armostaan
ja voimastaan, jotka ovat minussa, ollakseni tehokas
Evankeliumin ja ylösnousseen Kristuksen todistaja,
joka täyttää kutsumuksensa joka päivä sielujen
voittajana ja sielujen vahvistajana, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 10:2 ; Matteus 9:37-38

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 4:21-41 & 3. Mooses 16-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:1-12 & Psalmit 31-32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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“TOINEN PUOLUSTAJA”
Sillä muuta perustusta ei kukaan voi
panna, kuin mikä pantu on, ja se on
Jeesus Kristus (1. Korinttolaiskirje 3:11).

H

uomaa, miten apostoli Johannes kutsuu
Jeesusta 1. Johanneksen kirjeessä 2:1 –
puolustajamme Isän luona. Tämä sana, joka on
käännetty “puolustajaksi” tässä, on “paraklētos”. ja
se on sama sana, jota Mestari käytti rohkaisevissa
sanoissaan Johanneksen evankeliumissa 14:16:
“Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille
toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne
iankaikkisesti.”
“Paraklētos” tarkoittaa itse asiassa sellaista, joka
on kutsuttu kulkemaan rinnallasi tai yhdessä kanssasi;
sellaista, joka kutsutaan apuun tai auttajaksi. Amplifiedkäännös antaa meille seitsemän kaunista synonyymiä,
jotka tulevat sanasta “paraklētos”. Puolustaja on yksi
ja loput ovat Neuvonantaja, Auttaja, Esirukoilija,
Lohduttaja, Vahvistaja ja Rinnallakulkija. Halleluja!
Miksi Jeesus puhui toisesta puolustajasta
opetuslapsilleen ennen kuolemaansa, hautaamistaan
ja ylösnousemustaan? Se johtuu siitä, että Hän oli
menossa Isän tykö eikä olisi heidän kanssaan enää
kauaa. Tästä syystä Hän rukoili Isää ja pyysi Häntä
lähettämään heille “toisen” puolustajan, joka pysyisi
heidän kanssaan iankaikkisesti!
Tämä sana “toinen” on käännetty kreikan sanasta
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“allos”. Allos tarkoittaa toista samanlaista, saman
laatuista ja samankaltaista. Niinpä Hän sanoo, että
tämä puolustaja (Pyhä Henki) olisi kuin Hän itse.
Johanneksen evankeliumissa 14:17-18 Hän jatkoi
sanomalla: “Totuuden Hengen, jota maailma ei
voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne
häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän
tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä
orvoiksi; minä tulen teidän tykönne…”
Jeesus, puolustajamme, meni taivaaseen, mutta
Hän lähetti meille Pyhän Hengen ottamaan Hänen
paikkansa, jotta emme koskaan kaipaisi Hänen
läsnäoloaan. Nyt sen sijaan, että Hän kävelisi kaduilla
kanssasi, kuten Jeesus teki opetuslastensa kanssa, Hän
kävelee kaduilla sinun sisimmässäsi. Hän on sinussa ja
kanssasi iankaikkisesti. Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos, että lähetit Pyhän Hengen asumaan
minuun. Hän on Lohduttajani, Neuvonantajani,
Auttajani, Esirukoilijani, Puolustajani, Vahvistajani
ja Rinnallakulkijani, joka on aina minun kanssani ja
minussa! Hän on turvani ja voimani. Olen antautunut
Hänelle, Hän johtaa, ohjaa ja vahvistaa minua
sekä opettaa minulle Jumalan Valtakunnan asioita,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 9:6; Johannes 14:18-19; Johannes 15:26

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 5:1-20 & 3. Mooses 19-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:13-24 & Psalmit 33-34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
51

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

tiistai

22

SINUN “SISÄINEN” OPETTAJASI
Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka
Isä on lähettävä minun nimessäni, hän
opettaa teille kaikki… (Johannes 14:26).

J

ohanneksen evankeliumissa 16:12 Herra Jeesus
näyttää meille jotain hyvin syvällistä. Hän sanoi
opetuslapsilleen: “Minulla on vielä paljon sanottavaa
teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.” Toisin sanoen
Hänellä olisi ollut paljon kerrottavaa heille, mutta he
eivät kyenneet vielä ymmärtämään sitä. Joku saattaa
nyt kysyä: ”Miksi he eivät voineet ymmärtää tai käsittää
sitä, mitä Hän olisi halunnut kertoa heille? Eikö Jeesus
palvellut Pyhässä Hengessä?”
Jeesus oli täynnä kaikkea Hengen täyteyttä, joten
Hän varmasti palveli Pyhässä Hengessä. Ongelma ei
kuitenkaan ollut Jeesuksessa, vaan opetuslapsissa.
Seuraavassa jakeessa Hän paljasti ratkaisun. Hän sanoi:
“Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän
teidät kaikkeen totuuteen…” (Johannes 16:13). Tämä
tarkoittaa, että Pyhä Henki julistaa, ilmoittaa, paljastaa,
näyttää ja julistaa heille tulevaisuuden.
Pyhä Henki on sinun sisälläsi oleva opettaja ja Hän
johdattaa sinut kaikkeen totuuteen. Hän opastaa sinut
totuuteen, jota sinun tulee julistaa ja opettaa sekä jakaa
saamaasi ymmärrystä eteenpäin kuulijoillesi. Luota
Häneen kuten Jeesus teki. Pyhä Henki on Seurakunnan
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paras opettaja. Hän on parempi kuin sinä, joten anna
Hänen opettaa.
Muista, että Raamattu sanoo, ettei Hän puhu
itsestään: “...Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä
itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu…”
(Johannes 16:13). Hän kuulee suoraan Isältä ja
Jeesukselta ja paljastaa ne sinulle. Ymmärrätkö, miksi
sinun täytyy luottaa Häneen saadaksesi täsmällistä
tietoa, viisautta ja ohjausta?
Mikä etuoikeus meillä onkaan saada omistaa
näin mahtava opettaja, joka on sisimmässämme.
Toivota Hänet tervetulleeksi ja tule rohkaistuneeksi
Pyhän Hengen palvelutyöstä elämässäsi! Hyödynnä
tätä kaunista palvelutyötä; arvosta Häntä ja maksimoi
tämä etuoikeus.

RUKOUS
Olen antautunut Pyhälle Hengelle, joka valaisee
minua jokapäiväisissä asioissa ja johdattaa minua
armollisesti menestyksen, erinomaisuuden ja
täydellisyyden tiellä eteenpäin. Teen tänään kaikki
asiani erinomaisesti ja vaellan täydellisessä tahdossasi
sekä johdatuksessasi vanhurskauden polulla
eteenpäin kulkien, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 12:12; Roomalaiskirje 8:26; 1. Johannes 2:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 5:21-43 & 3. Mooses 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:25-38 & Psalmit 35-36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
55

keskiviikko

23

PALVELE HERRAA ILMAN PELKOA
Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat,
järkähtämättömät, aina innokkaat
Herran työssä, tietäen, että teidän
vaivannäkönne ei ole turha Herrassa…
(1. Korinttolaiskirje 15:58).
anielin kirjassa 6:7 Raamattu näyttää meille,
D
ketä ne ihmiset olivat, jotka nousivat syytöntä
Danielia vastaan: kaikki sen valtakunnan johtajat,

maaherrat, ruhtinaat, neuvonantajat ja päälliköt! He
tekivät salaliiton säätämällä lain, jonka kautta he
voisivat syyttää Danielia hänen omistautumisestaan
Jumalalle. Danielin, joka oli hallintovirkailijoiden
joukossa, on täytynyt tietää tästä hirveästä salaliitosta,
joten hän on saattanut rukoilla: “Oi, Herra, älä anna
kuninkaan allekirjoittaa tätä lakia; älä anna heidän
suunnitelmiensa toteutua.”
Mutta Raamattu sanoo, että “kuningas Daarejaves
kirjoitti kirjoituksen ja kiellon” (Daniel 6:9). Tässä on
nyt jotain merkittävää: kun Daniel kuuli, että tämä laki
oli julkaistu, Raamattu kertoo, että hän meni kotiinsa,
yläkerran huoneeseen, josta hänet voitiin nähdä ja
aivan kuten hän oli aina tehnyt, hän polvistui avoimiin
ikkunoihin päin ja rukoili Jumalaa kolme kertaa päivässä
(Daniel 6:10).
Kuinka inspiroivaa! Hän ei aikonut piilottaa sitä,
miten omistautunut hän oli Herralle tai horjua siinä,
miten uskollinen ja sitoutunut hän oli rukoilemiseen!
Tämän seurauksena hänet pidätettiin ja heitettiin
leijonien luolaan. “Olisiko Jumala voinut hylätä Danielin
huolimatta hänen rukouksistaan ja horjumattomasta
uskollisuudestaan?” joku saattaa kysyä. Ei! Herra ei
koskaan jätä tai hylkää meitä missään olosuhteissa.
Daniel pelastettiin ihmeen kautta leijonien kidoista
(lue Daniel 10). Danielin kokemuksen kautta Jumala
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suunnitteli iankaikkista todistusta. Ajattele, miten
satoja vuosia on tullut ja mennyt, ja yhä edelleen
tulemme inspiroiduiksi Danielin uskollisuudesta
Jumalaa kohtaan ja siitä, miten hän tuli ihmeellisesti
vapautetuksi leijonien luolasta. Joten sillä ei ole väliä,
millaisia ne haasteet ovat, jotka käyvät uskoasi vastaan.
Valmistaudu voittamaan.
Ehkä kaupungissasi tai maassasi on ankaria lakeja
Seurakuntaa vastaan; älä peräänny. Älä salli pelon
hiipiä mieleesi. Ole rohkea. Ole päättäväinen. Puolusta
Evankeliumia. Mikään ei voi; ei yksikään ihminen –
ei mitkään ryhmät, hallitukset tai instituutiot – voi
vastustaa Seurakuntaa ja voittaa. Historia todistaa
tämän. Herramme Jeesus paljasti, kuinka turhia tällaiset
pyrkimykset ovat, kun Hän sanoi Seurakuntaansa
koskien: “Ja joka tämän kiven päälle kaatuu, se
särkyy; mutta kenen päälle se kaatuu, sen se jauhaa
jauheeksi” (Matteus 21:44 KJV).
Kohtaamasi vastoinkäymiset ovat iankaikkista
todistusta varten. Palvele Herraa siis iloisesti ilman
pelkoa ja esteitä. Ja jokainen, joka seisoo estääkseen
sinua tielläsi, jauhetaan jauheeksi. Näin Jeesus sanoi
eivätkä Hänen sanansa koskaan petä.

TUNNUSTUS
Luotan Herraan Jeesukseen ja Hänen iankaikkiseen
Sanaansa; Hän on suurempi kuin mikään muu!
Hänellä on valta ja Hän hallitsee maailmankaikkeutta.
Koko maailma kuuluu Hänelle ja Hän on iankaikkinen
kunnian Kuningas. Hänelle kuuluu kaikki kunnia,
ylistys ja palvonta iankaikkisesti, taivaassa ja maan
päällä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 15:57-58; Ilmestyskirja 2:26;
Roomalaiskirje 12:11-12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 6:1-29 & 3. Mooses 24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:1-9 & Psalmit 37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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24
KRISTUKSEN HALLINTAVALTA JA
HÄNEN SEURAKUNTANSA
torstai

Ja kaikki hän on asettanut hänen
jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken
pääksi seurakunnalle, joka on hänen
ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka
kaikki kaikissa täyttää
(Efesolaiskirje 1:22-23).

J

eesuksen Kristuksen ylösnousemus aloitti
uuden hallituskauden, Hänen hengellisen
Kuningaskuntansa hallituskauden. Raamattu sanoo:
“Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema
on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän
ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan
runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden,
Jeesuksen Kristuksen, kautta” (Roomalaiskirje 5:17).
Tämä on merkittävää!
Apostolien teoissa 13:38 Raamattu sanoo:
“Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen
kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus.”
Tässä sanotaan, että syntien anteeksisaaminen
tapahtuu Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Filippiläiskirje
2:9 sanoo: “Sentähden onkin Jumala hänet korkealle
korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita
nimiä korkeamman.” Jae 10 sanoo: “Niin että kaikkien
polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä
niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan
päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat.” Tämä
on poikkeuksellista!
Kun Jeesus herätettiin kuolleista, hänelle annettiin
nimi, jossa on valta yli kaiken, yli kaikkien kolmen
alueen: taivaan, maan ja helvetin. Hän on Herra ja
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Mestari yli kaiken! Kunnia Jumalalle! Siitä lähtien,
kun Hän alkoi hallita Seurakunnan kautta, Hän antoi
meille valtuutuksen käyttää Hänen Nimeään — Hänen
Nimessään olevaa auktoriteettia. Halleluja!
Aina niin kauan, kun voimme käyttää Jeesuksen
Nimeä täällä maan päällä, Saatana ja hänen pimeyden
joukkonsa eivät voi hallita tätä maailmaa. Se on
mahdotonta! Sellaista auktoriteettien rinnakkaiseloa ei
voi olla. Antikristuksen käyttämä voima tulee olemaan
ehdoton auktoriteetti, absoluuttinen valta maan päällä.
Mutta niin kauan, kun me olemme täällä, se ei voi vielä
tapahtua, koska Jeesuksen Nimen valta toimii kaikissa
kansoissa.
Raamattu sanoo, että Herra on ”hallitsija kansojen
seassa” (Psalmi 22:28 KJV). Palvele Herraa ilolla ja
kaikesta sydämestäsi tietäen, että hallitset elämässäsi
Jeesuksen Kristuksen kautta.

TUNNUSTUS
Kristus hallitsee minun kauttani ja Hänen
vanhurskautensa ilmenee minun kauttani. Kristus
hallitsee maailman kansakunnissa. Käytän Hänen
mahtavaa voimaansa ja seison Hänen Nimessään,
ja murran Saatanan vaikutuksen maailman
kansakunnista sekä ihmisten, johtajien ja nuorten
ihmisten elämien yltä kaikkialta ympäri maailmaa!
Hänen vanhurskautensa täyttää maan ja ihmisten
sydämet, sillä kaikki sielut kuuluvat Hänelle.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Markus 16:17; Efesolaiskirje 1:19-23; Roomalaiskirje 5:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 6:30-56 & 3. Mooses 25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:10-17 & Psalmit 38-39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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25

SEURAA SANAA JA LUOTA SIIHEN
Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan,
on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät
Hengen mukaan, on Hengen mieli
(Roomalaiskirje 8:5).

R

aamattu kertoo meille Daavidin suvusta ja
Saulin suvusta. Saat selkeän kuvan heidän
välisestä erosta, kun katsot, mitä tapahtui Daavidin
aikana tälle nuorelle miehelle sen jälkeen, kun Jumala
oli valinnut hänet kuninkaaksi Saulin vielä eläessä.
Saul oli kääntänyt selkänsä Jumalalle. Ja mitä
vanhemmaksi hän tuli, sitä vähemmän hän kuunteli
Jumalaa. Elämänsä loppupuolella hän meni jopa EenDoorin noidan luo; hän oli enemmän huolissaan siitä,
mitä ihmiset ajattelivat kuin siitä, mitä Jumala ajatteli.
Saul tahtoi tappaa Daavidin, koska hän huomasi,
että Jumalan käsi oli Daavidin päällä ja hänen oma
unelmansa jatkuvan hallitsijasuvun ylläpitämisestä oli
epäonnistumassa. Mutta hän ei onnistunut Daavidin
tappamisessa. Lopulta Saul kuoli; mutta hänen
sukunsa jatkoi kuitenkin Daavidin vainoamista omien
itsekkäiden pyrkimystensä vuoksi. Siksi Raamattu
sanoo, että Daavidin huoneen ja Saulin huoneen välillä
käytiin pitkä sota (2. Samuel 3:1).
Daavidin huone oli myöhemmin Jumalan asettama
huone. Saulin huoneesta oli tullut lihan huone, synnin
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ja itsekkäiden kunnianhimojen huone. Voit verrata tätä
Jumalan lapsiin nykyään, jotka vaikka ovatkin Jumalan
valitsemia, eivät enää kuuntele Jumalaa. Jumalan
lapsena sinun tulee vaeltaa Jumalan viisaudessa.
Ole tarkkaavainen! Anna Jumalan Hengen ohjata
sinua. Seuraa Jumalan Sanaa ja luota siihen, sillä siinä
piilee sinun kunniasi ja voittosi elämässä. Pidä Jumalan
Sana korkeimpana auktoriteettinasi, jonka mukaan
tuomitset kaikenlaiset eri asiat ja näin tulet kulkemaan
menestyksen, voiton ja edistymisen selkeää polkua
pitkin. Halleluja!

TUNNUSTUS
Jumalan Sana on korkein auktoriteettini, jonka
mukaan tuomitsen kaikenlaiset eri asiat. Polkuni on
ikuisesti täynnä valoa, koska mieleni on avoin Jumalan
Sanalle sekä Pyhän Hengen opastukselle, ohjaukselle
ja opetukselle. Sen tähden kuljen edistymisen, voiton
ja menestyksen selkeää polkua pitkin, koska minulla
on elämän valo. Ylistys Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 4:14; Roomalaiskirje 8:5-8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 7:1-23 & 3. Mooses 26-27
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:18-26 & Psalmit 40-41
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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26

NÄE JA ELÄ HENGELLISESTI
Miehen mielestä on oikea monikin
tie, joka lopulta on kuoleman tie
(Sananlaskut 16:25).

1

. Mooseksen kirjassa 13:14 Jumala sanoi
Aabrahamille: “Nosta silmäsi ja katso siitä
paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja
länteen.” Abraham ei katsonut fyysistä maailmaa,
vaan hän katsoi hengessä. Tätä on helppo tulkita,
kun tutkit Apostolien tekoja 7:5, jossa sanotaan:
“Eikä hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei
jalan leveyttäkään, vaan lupasi, Aabrahamin vielä
lapsetonna ollessa, antaa sen hänelle ja hänen
siemenelleen hänen jälkeensä.”
Ajattelepa tätä! Aabraham ei koskaan omistanut
pienintäkään maapalaa ja silti Jumala sanoi: “Minä
annan maan sinulle ja sinun siemenellesi.” Joten, kun
Aabraham nosti silmänsä katsoakseen, hän ei ajatellut
maallisia asioita, vaan hän ajatteli hengellisesti.
Mutta näin ei ollut hänen veljenpoikansa Lootin
tapauksessa. Kun Lootilla oli samanlainen tilanne,
lue mitä Raamattu sanoo: “Ja Loot nosti silmänsä ja
näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä
seutua…” (1. Mooses 13:10). Maan rehevyys ja
runsaus — kaikki se, mitä hänen fyysiset silmänsä
näkivät, valtasivat Lootin. Muista, että Loot oli myös
vanhurskas mies (2. Pietari 2:7), mutta koska hän ei
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nähnyt hengellisesti, hän teki vääriä valintoja, jotka
sekoittivat hänen elämänsä.
Tänä päivänä on sellaisia kristittyjä, jotka ovat
tehneet tiettyjä valintoja, joita muut suosittelivat heille,
mutta nämä valinnat saattavat johtaa lopulta heidän
tuhoonsa. Sen tähden minä sanon sinulle: älä tee
lihallisia valintoja. Näe Hengessä, Hengen kanssa ja
Hengen kautta.
Anna Pyhän Hengen auttaa sinua toteuttamaan
sydämessäsi oleva Jumalan unelma. Näe ja elä
hengellisesti, ja näin kaikella elämässäsi on vain
yksi selkeä motiivi: kuinka tuoda jatkuvasti kunniaa
Jeesukselle Kristukselle! Joten, kun teet elämän
valintoja, tee niitä puhtaalla sydämellä, vanhurskaalla
sydämellä – vailla lihallisia ja itsekkäitä taipumuksia.

RUKOUS
Rakas Herra, tahdon vain miellyttää sinua, vaeltaa
täydellisessä tahdossasi sekä nähdä sinun tahtosi
ja tarkoituksesi tapahtuvan täällä maan päällä
sekä ihmisten sydämissä niin kuin taivaassa. Kiitos
kirkkaudestasi elämässäni ja siitä, että voin palvella
sinua puhtaalla sydämellä, koska Henkesi puhdistaa
minut aivan läpikotaisin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 3:1-2; Matteus 6:33; Heprealaiskirje 11:8-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 7:24-8:1-13 & 4. Mooses 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:27-39 & Psalmit 42-43
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RAKENNA RAKKAUDEN PERUSTALLE
Tärkein vaate, jota sinun tulee
käyttää, on rakkaus. Rakkaus
yhdistää meidät kaikki täydelliseen
harmoniaan
(Kolossalaiskirje 3:14 NLT).

1

. Korinttolaiskirjeestä 14:20 (NKJV) löydämme
erittäin tärkeän kehotuksen Jumalan kansalle.
Siinä sanotaan: “Veljet, älkää olko ymmärrykseltänne
lapsia; mutta pahuudessa olkaa vauvoja, mutta
ymmärrykseltä olkaa kypsiä.” Vauvat eivät tiedä,
kuinka olla katkera tai ilkeä. He ovat liian viattomia
sellaiselle. He eivät edes voi tunnistaa heille tehtyä
vääryyttä. Näin Jumala haluaa sinun elävän.
Älä tule katkeraksi, vaikka muut tekisivät vääryyttä
sinulle. Raamattu sanoo, että et saisi antaa katkeruuden
juurtua sydämeesi ja alkaa vaivaamaan sinua, ja
Raamattu kertoo myös miksi: se saastuttaa sinut
(Heprealaiskirje 12:15).
Sillä ei ole väliä, vaikka saattaisit ajatella, että sinulla
olisi “oikeus” olla vihainen, katkera tai loukkaantunut;
mikä tahansa teko, jonka teet katkeruudesta käsin,
pitää sisällään saastuneisuutta ja on vain ajan kysymys,
kun sen rappio tulee ilmi. Älä luo uusia visioita, uusia
ideoita tai aloita uusia yrityksiä, palvelutehtäviä tai
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projekteja siksi, että olet katkera tai loukkaantunut.
Älä rakenna mitään toimintoja katkeruuden perustalle,
koska ne epäonnistuvat. Rakenna rakkauden perustalle.
Muista, mitä Raamattu sanoo: “Sillä miehen viha
ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä” (Jaakob
1:20). Jotkut ihmiset ovat haavoittuneet kyyneliin asti
ja sitten katkeruus sydämessään he ovat toimineet
vihaisesti. Mutta et voi toimia vihaisesti ja odottaa, että
Jumalan vanhurskaus osoitettaisiin vääräksi; ei.
Ole myös viisas tunnistaaksesi, jos ympärilläsi
olevia motivoi tyytymättömyys, viha ja turhautuminen.
Korjaa heitä. Vaella rakkaudessa ja näin Jumalan viisaus
opastaa sinua kaikessa siinä, mitä teet.

TUNNUSTUS
En anna sydämessäni tilaa vihalle enkä katkeruudelle.
Minulla on Kristuksen mieli ja Jumalan läsnäolo
virtaa minusta ulos kuin virta, kun vastaan jokaiselle
ja jokaiseen tilanteeseen rakkaudella, nöyryydellä ja
armolla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 4:31 NIV; Sananlaskut 22:24-25;
Markus 16:15 TPT

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 8:14-26 & 4. Mooses 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:40-22:1-10 & Psalmit 44-45
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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28
JULISTA JEESUSTA KAIKKIALLA JA
KAIKILLE
maanantai

Eikä ole pelastusta yhdessäkään
toisessa; sillä ei ole taivaan alla
muuta nimeä ihmisille annettu,
jossa meidän pitäisi pelastuman
(Apostolien teot 4:12).

E

vankeliumi on tarkoitettu kaikille; se tuottaa
tuloksia jokaisen elämässä, joka sen kuulee ja
uskoo. Mutta jotta he pystyvät uskomaan, heidän on
kuultava se ensin, ja tässä kohdassa sinä tulet paikalle,
sillä he eivät voi kuulla ilman julistajaa (Roomalaiskirje
10:14). Avausjakeemme sanoo: “Eikä ole pelastusta
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta
nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi
pelastuman.” Ei ole olemassa mitään muuta tietä,
joten ei käyttäydytä niin kuin olisi olemassa muka
jokin muu tie.
Koska Jeesus on ainoa tie ja me uskomme, että
Hän on ainoa tie, siksi me emme voi olla hiljaa.
Meidän täytyy kertoa kaikille Jeesuksesta. Jos olet
nuori ja vanhempasi eivät ole uudestisyntyneitä, puhu
heille Jeesuksesta; puhu heille Jumalan Sanaa. Jos olet
naimisissa, keskustele puolisosi kanssa, jos hän ei ole
uudestisyntynyt. Jos olet opettaja, puhu oppilaillesi
Jeesuksesta Kristuksesta.
Jos olet opiskelija, julista Kristusta opettajillesi,
luennoitsijoillesi ja opiskelutovereillesi. Voita kaikki,
jotka voit. Kun olet junassa, bussissa, taksissa tai
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lennolla; puhu Jeesuksesta. Kun menet kauppaan,
kerro heille Jeesuksesta. Sillä ei ole väliä, missä olet;
puhu Jeesuksesta! Julista Sanaa kaikkialla ja kaikille sekä
inspiroi myös muita tekemään samoin.
Opeta lapsia julistamaan Evankeliumia. Täytetään
tämä maa Kristuksen tuntemisella. Voita sieluja
kaikkialla, sillä aika on lyhyt. Ole rohkea Jeesuksen
Kristuksen suhteen. Jos sinulla on pelkoja tai jotain
sellaista, mikä pidättelee sinua, heitä ne kaikki pois.
Sinä olet Jumalan lapsi; olet Jeesuksen Kristuksen
rakkauden todistaja. Sinun kauttasi Hän vapauttaa
ihmiset pimeydestä valoon ja tuo heidät Saatanan
vallasta Jumalan tykö. Hän perustaa vanhurskautensa
ja laajentaa Valtakuntansa tänne maan päälle. Kunnia
Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos mahtavasta Evankeliumista, jonka
olet uskonut minulle ja kiitos siitä, että saan olla
kumppanisi sielujen voittamisessa, ja että saan
siunata ja muuttaa ihmisten elämiä näillä upeilla
uutisilla pelastavasta voimastasi. Kuljen Evankeliumin
kanssa eteenpäin tavoittaen jokaisen omassa
maailmassani. Ja kaikkialla minne menen, Herra
vahvistaa Sanansa sitä seuraavien merkkien kautta,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 1:16; 2. Korinttolaiskirje 5:18 AMPC;
Markus 16:15 TPT

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 8:27-9:1-13 & 4. Mooses 5-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 22:11-30 & Psalmit 46-49
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

united kingdom:

south africa:		

nigeria:

usa:

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

+27 11 326 0971

+1(800) 620-8522

canada:

+1 416-667-9191
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KIRJOITTAJASTA

P

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