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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 5,900 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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USKO JA TOIMI TOTUUDESSA
Ja te tulette tuntemaan totuuden,
ja totuus on tekevä teidät vapaiksi
(Johanneksen evankeliumi 8:32).

M

inua tuli kerran tapaamaan eräs mies,
jolle oli diagnosoitu keuhkotuberkuloosi.
Hänellä oli rintakipuja ja hän yski verta. Kyse oli varsin
vakavasta tapauksesta. Hän toi mukanaan tämän
diagnoosin vahvistavia dokumentteja näyttääkseen
ne minulle. Sanoin silloin hänelle, “Uskotko sinä, että
Kristus elää sinussa?” Hän vastasi, “Kyllä.” Sanoin
hänelle, “Se tarkoittaa sitä, että sinulla ei voi olla
keuhkotuberkuloosia, sillä sinussa oleva Kristuksen
elämä ei ole alamaisena millekään sairaudelle, taudille
tai minkään tyyppiselle infektiolle.”
Hän palasi takaisin lääkäreiden luo, jotka vahvistivat,
että hänellä ei ollut tuberkuloosia. Halleluja! Tämä
mies oli aivan ihmeissään. Kysymys kuuluukin nyt,
että miksi ihmiset sitten oikein antautuvat sairauksille?
Se johtuu siitä, että he eivät tunne Jeesusta; he eivät
tunne totuutta. Entäpä sitten ne, jotka ovat kuulleet
todellisesta Evankeliumista jumalalliseen terveyteen
liittyen ja siitäkin huolimatta he antautuvat sairauksille
tai taudeille? Tämä ilmaisee aivan yksinkertaisesti
vain sen, että he eivät oikeasti usko siihen, mitä ovat
kuulleet. Kun sinä uskot sen, se muuttaa sinun koko
elämäsi!
Niin kuin luimme avausjakeestamme, Jeesus
sanoi, “Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus
on tekevä teidät vapaiksi.” Jeesus ei ikinä valehdellut
kenellekään, ei koskaan! Kun sanot esimerkiksi, että
“Minulla on keuhkotuberkuloosi”, niin mistä sinä
6
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sait tämän tiedon? Ehkäpä tunsit joitakin merkkejä ja
oireita, kuten useamman päivän kestänyttä yskää ja
sen mukana tulevia veri- ja limaklönttejä, rintakipua
tms. Nämä oireet saivat sinut uskomaan, että sinulla
olisi keuhkotuberkuloosi. Mutta miksi sinä et ota myös
selvää siitä, mitä Jumala sanoo sinusta? Mitä ovat
Jumalan läsnäolon merkit sinun elämässäsi?
Kenen raporttia sinä tulet uskomaan? Jumalan vai
lääkäreiden? Se, mihin sinä uskot, on myös se, johon
tulet vastaamaan. Kun uskot sairauksien merkkejä ja
oireita, niin tulet silloin myös toimimaan sairaana ja
sairaan tavoin. Mutta kun taas toimit Jumalan Sanan
mukaisesti, silloin elämässäsi tulee tapahtumaan
muutos; tulet huomaamaan, että kun kerran Kristus on
sinussa, niin silloin sinun veresi on puhdistettu; mikään
tauti tai heikkous ei voi menestyä sinun kehossasi.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Olen vastaanottanut tuhoutumattoman elämän, joka
on korkeamman tason elämää kuin mitä tavallisilla
ihmisillä on. Uusi elämäni tuli Jumalan Sanasta
ja se on täysin puhdas ja täydellinen; se pysyy
iankaikkisesti, sillä minussa liikkuva Pyhä Henki tulvii
iankaikkista elämää jokaiseen olemukseni säikeeseen
hankkiutuen näin eroon jokaisesta heikkoudesta.
Sairaudelle alamaisena ollut vanha elämäni on
tullut Jumalan elämän syrjäyttämäksi. Uskon tämän
totuuden ja elän sen mukaisesti! Kunnia Jumalalle.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 53:1; 1. Pietari 1:23 MSG; Roomalaiskirje 8:10-11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 9:14-32 & 4. Mooses 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 23:1-10 & Psalmi 50-51
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MENESTYSTÄ KAIKILLA OSA-ALUEILLA
Rakkaani, toivon ennen kaikkea, että
menestyt ja olet terveenä, niin kuin
sielusikin menestyy
(3. Johanneksen kirje 1:2 KJV).

Y

llä oleva jae käsittelee elämäsi kolmea eri
osa-aluetta: elämäsi materiaalista puolta mikä tarkoittaa materiaalista menestystä - elämäsi
fyysistä puolta - mikä taas tarkoittaa sinun fyysistä
kehoasi - ja sitten vielä hengellistä menestystä - eli
sielusi menestymistä. Sielusi menestyminen on näistä
kaikkein tärkein asia. Miten sinun sielusi voi menestyä?
Se tapahtuu Jumalan Sanan kautta. Raamattu sanoo,
“Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana…”
(Kolossalaiskirje 3:16).
Jos Jumalan Sana on sinussa runsaana, niin silloin
sinä tulet menestymään hengellisesti. Jos sinulla taas
on vaikkapa paljon rahaa, se tulee johtamaan sinua
materiaaliseen menestykseen, koska rahan avulla voit
saada kaikki tahtomasi asiat. Aivan samaan tapaan
Raamattu kertoo siitä, että menestyt hengellisesti,
kun Kristuksen Sana asuu sinun sisälläsi runsaissa
määrin. Mietiskele Jumalan Sanaa; kuuntele Jumalan
Sanaa; opiskele Sanaa; ime sitä itseesi. Pidä Jumalan
Sanaa sisimmässäsi ja pian se alkaa tulvia suustasi
ulos jokaisessa tilanteessa. Anna sen asua sisälläsi
yltäkylläisesti niin, että riippumatta siitä, mitä kohtaat
elämässäsi, tulet vastaamaan siihen ja sille aina vain ja
ainoastaan Jumalan Sanalla!
8
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On olemassa sellaisia kristittyjä, jotka vaikuttavat
pärjäävän hengellisesti hyvin; heidän sielunsa
menestyy; he elävät vanhurskasta elämää. Mutta
siitäkin huolimatta he ovat sairaana ja taloudellisissa
ongelmissa. Se ei ole Jumalan tahto. Hän tahtoo
sinun menestyvän, niin kuin henkesikin menestyy.
Hän tahtoo, että aivan kaikki sinua koskevat asiat
menestyisivät todella erinomaisesti. Hän tahtoo, että
koet yltäkylläistä rikkautta ja vaurautta.
Hän tahtoo, että elät myös terveenä. On olemassa
vielä jotain parempaakin kuin parantuminen; tämä
parempi asia on jumalallinen terveys, jolloin et edes
sairastu! Ja Hän sanoo, “Tahdon tätä sinulle enemmän
kuin mitään muuta: että menestyt ja olet terveenä…”
Tämä on Jumalan suunnitelma: tasapainoinen elämä
niin taloudellisen vaurauden, fyysisen hyvinvoinnin
kuin myös hengellisen menestymisen osalta. Halleluja!

TUNNUSTUS
Minut on vahvistettu voittamaan, menestymään ja
olemaan aivan erinomainen koko olemukseni ja
olemiseni täyteydessä - hengessä, sielussa ja kehossa.
Kristuksessa minusta ei ole tullut ainoastaan vain
Jumalan perillinen, vaan kanssaperillinen yhdessä
Kristuksen kanssa. Koen sen vuoksi elämässäni aivan
yltäkylläisiä rikkauksia, vaurautta, iloa, rauhaa ja
täyttymystä - Jumalan kunniaksi!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Joosua 1:8; 2. Korinttolaiskirje 9:8 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 9:33-50 & 4. Mooses 9-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 23:11-21 & Psalmi 52-54
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNELLÄ ON SUURENMOINEN
SUUNNITELMA SINULLE
Sillä me olemme Jumalan [omaa]
käsityötä (Hänen tekoaan),
uudelleenluodut Kristuksessa
Jeesuksessa, [uudeksi syntyneet]
jotta voisimme tehdä niitä
hyviä töitä, jotka Jumala on
ennaltamäärännyt (suunnitellut
etukäteen) meille [kulkeaksemme
niitä polkuja, jotka Hän on
valmistanut jo ennen aikaamme],
että me niissä vaeltaisimme [eläen
sitä hyvää elämää, jonka Hän
on ennaltajärjestänyt ja tehnyt
valmiiksi meidän elettäväksemme]
(Efesolaiskirje 2:10 AMPC).

J

umalalla on suurenmoinen suunnitelma sinun
elämääsi varten, mutta jos sinä et tiedä siitä, et
voi myöskään vaeltaa siinä. Hän ennaltajärjesti sinulle
hyvän elämän. Juuri tästä luimme avausjakeestamme.
Jumala on suunnitellut sinun tehtäväksesi hyviä asioita.
Mutta et ehkä koskaan tule tekemään niitä ennen kuin
tiedät siitä, että Jumalalla on sellainen suunnitelma.
Tämän vuoksi Jumalan Sanan opiskeleminen
ja mietiskely on niin tärkeää, sillä se auttaa sinua
pääsemään tutuiksi Hänen suunnitelmiensa sekä sen
elämän suhteen, jonka Hän järjesti sinulle jo etukäteen.
Tulet vastaanottamaan Valtakunnan salaisuudet ja
todellisuudet Pyhän Hengen palvelutyön kautta, Hän
auttaa sinua täyttämään Jumalan suunnitelman oman
elämäsi suhteen. Halleluja!
Jumalan Sana julistaa, “Mutta te olette valittu
suku, kuninkaallinen papisto, pyhitetty kansa,
[Jumalan] omaksi ostamia, erityisiä ihmisiä, jotta
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voisitte tuoda esiin ihania tekoja ja täydellisyyden
hyveitä Hänelle, joka on pimeydestä kutsunut teidät
Hänen ihmeelliseen valoonsa” (1. Pietari 2:9 AMPC).
Hän valitsi sinut erinomaisuutta ja täydellisyyttä varten,
jotta toisit esiin Hänen ihania tekoja ja ihmeellisiä töitä.
Hän valitsi sinut olemaan maailman valo.
Tämä on aivan poikkeuksellista! Ymmärsin tämän
hyvin varhaisessa vaiheessa omaa elämääni ja päätin
elää sitä elämää, jonka Jeesus antoi minulle; en yhtään
vähempää! Tämä on meidän kutsumuksemme; se
on Jumalan suunnitelma. Miksi sinä oikein tahtoisit
elää yhtään vähempää tai tätä alhaisempaa elämää?
Älä hyväksy moista. Voit olla tänä vuonna juuri niin
menestyksekäs kuin Jumala on suunnitellut omissa
suunnitelmissaan sinun kohdallesi, mikäli vain vaellat
Hänen Sanansa mukaisesti. Sinä olet syntynyt tuomaan
julki Jumalan kirkkautta ja asettamaan Hänen tahtonsa
ja vanhurskautensa tänne maan päälle.

RUKOUS
Siunattu Isä, kiitän sinua siitä, että olet rakastanut
minua niin ylenpalttisesti! Luotan sinuun koko
elämälläni; luotan, että ohjaat ja johdatat kaiken
aikaa minua sinun täydellisessä tahdossasi. Olen
antautunut Pyhän Hengen johdatukselle ollakseni
Hänen johdatettavanaan menestyksen, voiton ja
rajattoman ilon poluilla sekä tuodakseni julki sinun
kirkkauttasi ja asettaakseni sinun tahtosi - sinun
vanhurskautesi - tänne maan päälle, voittaakseni
sieluja ja tuodakseni ihmisiä pois pimeydestä sinun
ihmeelliseen valoosi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jeremia 29:11; Johannes 16:13; Psalmi 16:11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 10:1-31 & 4. Mooses 11-13
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 23:22-35 & Psalmi 55
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ILOISENA YLISTYKSESSÄ
Mutta keskiyön aikaan Paavali ja
Silas olivat rukouksissa ja veisasivat
ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat
heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri
maanjäristys, niin että vankilan
perustukset järkkyivät, ja samassa kaikki
ovet aukenivat, ja kaikkien kahleet
irtautuivat (Apostolien teot 16:25-26).
uukas kertoo meille Apostolien tekojen 16.
L
luvussa todella inspiroivan kertomuksen siitä,
miten Paavali ja Silas olivat pidätettyinä ja tulleet

vainotuiksi Evankeliumin julistamisen vuoksi. Heidät
oli laitettu kahleisiin ja suljettu vankilan sisimpään
osaan; heidän jalkansa oli laitettu jalkapuihin. Mutta
jotain aivan ihmeellistä tapahtui silloin, kun he alkoivat
laulamaan iloisesti: yhtäkkiä tuli maanjäristys, joka
vapautti heidät vankilasta.
Monesti me vain esitämme pyyntöjämme
rukouksessa. Mutta Herran iloisessa ylistämisessä
on voimaa. Raamattu sanoo, “Olkaa aina iloiset”
(1. Tessalonikalaiskirje 5:16). Sellaisia olosuhteita ja
tilanteita tulee olemaan aina, mitkä yrittävät viedä
huomiosi ja varastaa ilosi. Joskus kyseessä voi olla
suoranainen huonojen uutisten tulva, joka pyrkii
saamaan sinut surulliseksi tai vihaiseksi tai ehkäpä
kyseessä on jonkinlaiset mieltäsi painavat ongelmat.
Riippumatta siitä, mikä tilanne sitten onkaan, kieltäydy
aina huolestumasta ja ole aina iloinen Herran
ylistämisessä.
Raamattu sanoo, “Heittäen kaikki huolenne
[kaikki ahdistuksenne, kaikki murheenne, kaikki
huolenaiheenne, kerralla ja kertakaikkisesti]
Hänelle, sillä Hän välittää teistä hellästi ja huolehtii
tarkkaavaisesti teistä” (1. Pietari 5:7 AMPC). Ja
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sitten Hän sanoo, “Älkää mistään murehtiko,
vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja
Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi,
on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne
Kristuksessa Jeesuksessa” (Filippiläiskirje 4:6-7).
Joku saattaisi nyt ehkä sanoa, “Ahdistun ainoastaan
silloin, kun ongelmat ovat todella vakavia.” Ei, Jeesus
sanoi, “Älköön teidän sydämenne olko murheellinen.
Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.” Kyllä!
Minkään asian ei pitäisi koskaan vaivata sinua. Tämän
vuoksi meidän onkin niin tärkeää mietiskellä Jumalan
Sanaa. Sanan mietiskelyn kautta sinut ehdollistetaan
omaamaan oikeanlainen ajattelutapa; et voi olla enää
mitään muuta kuin iloinen!
Profeetta sanoi, “Minä iloitsen suuresti Herrassa,
minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani” (Jesaja
61:10). Psalmisti sanoi, “Mutta minun sieluni iloitkoon
Herrassa, riemuitkoon hänen avustansa” (Psalmi
35:9). Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin
jakeessa 21:16 KJV, “...ettekö ole koskaan lukeneet:
Lasten ja imeväisten suusta sinä olet tehnyt ylistyksen
täydelliseksi?” Opettele ylistämään Herraa aina
iloisesti.

RUKOUS
Rakas Isä, sydämeni on tänään täynnä iloa ja naurua
Hengessä. Elämässäni oleva Herran ilo ei riipu
olosuhteista. Sillä, minkälaiset uutiset tai tapahtumat
yrittävät saada minut onnettomaksi, ei ole mitään
merkitystä. Olen aina iloinen Pyhässä Hengessä, jossa
olen aina voitokkaana. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 1:8; Sananlaskut 17:22 ; Psalmi 30:11-12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 10:32-52 & 4. Mooses 14-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 24:1-9 & Psalmi 56
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
13

lauantai

5

TEHOKAS RUKOUSELÄMÄ
Sitten Hän puhui heille vertauksen siitä,
että ihmisten tulee aina rukoilla eikä
menettää rohkeuttaan
(Luukkaan evankeliumi 18:1 NKJV).

H

erra Jeesus oli todella rukouksen täyteinen
vaeltaessaan täällä maan päällä. Raamattu
sanoo, “Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän
nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän
rukoili” (Markus 1:35). Luukas kirjoitti toisessa kohtaa
siitä, miten “... hän lähti vuorelle rukoilemaan; ja hän
oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa” (Luukas 6:12).
Jeesuksella oli todella tehokas rukouselämä ja Raamattu
kehottaa meitä jäljittelemään sitä.
Hän sanoi Luukkaan evankeliumin jakeessa 18:1
KJV, “Ihmisten tulee aina rukoilla eikä väsyä.” Apostoli
Paavali toisti tämän saman asian sanoessaan, “Rukoilkaa
lakkaamatta” (1. Tessalonikalaiskirje 5:17). Hän sanoi 1.
kirjeessään Timoteukselle 2:8, “Minä tahdon siis, että
miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet
ilman vihaa ja epäilystä.” Tämä on Jumalan antama
kehotus meille. Meidän on tarkoitus elää rukouksen
täyteistä elämää. Miten tärkeää tämä onkaan.
Tehokkaan elämän eläminen ei ole ainoastaan
vain sitä varten, että me voisimme täyttää joitakin
uskonnollisia velvollisuuksia, ei! Rukous on aivan
ensimmäisenä asiana etuoikeus; se on meille annettu
oikeus saada kommunikoida Isän kanssa uskossa, Hänen
Sanansa ja Pyhän Hengen kautta. Tämä meille annettu
mahdollisuus rukoilla on jotain sellaista, mihin Isä tahtoo
meidän aina tarttuvan.
Toisekseen, kun Jeesus sanoi, että ihmisten tulee
14
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aina rukoilla eikä väsyä, niin Hän katsoi tässä myös siihen
yhteyteen, joka meillä on Isän kanssa jatkuvan uskoa
rakentavan kommunikaatiomme kautta. Usko tulee
Sanan kuulemisesta (Roomalaiskirje 10:17). Jatkamme
Sanan kuulemista tämän yhteyden kautta, sillä Isä puhuu
aina. Hän puhuu meille aina; Hän jakaa aina omaa
Sanaansa meille.
Siksi Paavali opetti meitä rukoilemaan näin,
“Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus
ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän
kanssanne” (2. Korinttolaiskirje 13:14). Tässä käytetty
sana “osallisuus” on käännetty kreikankielisestä sanasta
“koinonia”, joka tarkoittaa yhdessäoloa. Opettele
ottamaan aikaa erillään kaikesta muusta siihen, että
puhut Herralle rukouksessa; se tulee tuomaan elämääsi
aivan poikkeuksellisen muutoksen, sellaisen, jonka et
kuvitellut koskaan olevan edes mahdollinen.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua tästä aivan poikkeuksellisesta
etuoikeudesta saada elää rukouksen täyteistä
elämää. Otan kaiken hyödyn irti tästä etuoikeudesta
ja mahdollisuudesta rukoilla. Rukoilen Sanan
auktoriteetissa, sekä Sanan tuomassa ilmestyksessä
ja näkökyvyssä. Rukoilen jopa nyt kaikkien ihmisten
puolesta julistaen Jumalan mielisuosiota sekä
vanhurskauden hallintavaltaa kaikkien maailman
kansakuntien ja heidän johtajiensa ylle, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 6:18; Johannes 15:7 & 16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 11:1-26 & 4. Mooses 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 24:10-21 & Psalmi 57-58
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JULISTA HYVIÄ UUTISIA
Koskien hänen Poikaansa Jeesusta
Kristusta, meidän Herraamme, joka
lihan mukaan oli syntynyt Daavidin
siemenestä; Ja Hänen julistettiin
olevan Jumalan Poika voiman kera,
pyhyyden hengen mukaan, kuolleista
ylösnousemisen kautta.
(Roomalaiskirje 1:3-4 KJV).
aamattu kertoo, että Jeesus julistettiin voiman
R
kera Jumalan Pojaksi, pyhyyden Hengen
mukaan, kuolleista ylösnousemisen kautta. Hän

elää iankaikkisesti! Eräs toinen todella kaunis asia
huomattavaksi on tämän lauseen todellinen merkitys,
“Jumalan Poika”; se tarkoittaa Jumalaa ihmislihassa. Ja
juuri tämän vuoksi juutalaiset ristiinnaulitsivat Hänet,
sillä heidän lakinsa mukaan Jeesus oli korottanut Itsensä
samanarvoiseksi Jumalan kanssa sanoessaan olevansa
Jumalan Poika.
Mutta Hän on Itse Jumala; niin Raamattu meille
kertoo. Häntä kutsutaan Tiituksen kirjeen jakeissa 2:1314 “Suureksi Jumalaksi”: “Odottaessamme autuaallisen
toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme
Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen,
joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen
meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen
itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja
ahkeroitsee” (Tiitus 2:13-14). Tämä on se Jeesus, josta
kerron teille.
Raamattu kertoo meille Apostolien tekojen
luvussa 1 miten Hän puhui ylösnousemuksensa jälkeen
opetuslastensa kanssa ja vastasi heidän kysymyksiinsä.
Raamattu kertoo, että “...hänet kohotettiin ylös heidän
nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään”
(Apostolien teot 1:9). He näkivät Hänen menevän
16
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taivaaseen. Hän ei vain yhtäkkiä hävinnyt, vaan Hän
kohosi ylös aivan heidän silmiensä edessä. Halleluja!
Raamattu sanoo, että “...He katselivat taivaalle hänen
mennessään…” (Apostolien teot 1:10).
Tämä oli kaikkein kirkkauden täyteisin asia, mitä
tässä maailmassa on koskaan tapahtunut; Jeesus ei
ainoastaan vain noussut kuolleista, vaan Hän myös
kohosi fyysisesti ilmaan - ja he katselivat Häntä Hänen
noustessaan ylös taivaaseen. Siunattu olkoon Jumala!
Raamattu kertoo, että kaksi miestä ilmaantui paikalle
valkoisissa vaatteissa ja he sanoivat opetuslapsille:
“Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle?
Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on
tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen
menevän” (Apostolien teot 1:11). Tämä on se sama
ilmoitus, joka meidän täytyy julistaa koko maailmalle
tänä päivänä.
Kerro kaikille tässä maailmassa siitä, että Jeesus
herätettiin kuolleista ja että Hän nousi ylös taivaaseen.
Hän on tulossa takaisin! Sinun työnäsi on julistaa näitä
hyviä uutisia kaikkialla. Tee kaikille ympärilläsi oleville
ihmisille tiettäväksi, että Jeesus on tulossa takaisin
ja tämä takaisinpaluu tapahtuu nopeammin kuin he
kuvittelevatkaan.

TUNNUSTUS
Olen rohkeana ja innokkaana julistamaan
Evankeliumia kaikille ympärilläni oleville ihmisille,
sillä minä olen Herran kirkkauden ja vanhurskauden
esiintuojana tässä maailmassa, Hänen armonsa ja
hyvyytensä jakelijana. Rukoilen nyt, että vanhurskaus
vuodatetaan tänään maailman kaikkien kansakuntien
ylle niin, että se aikaansaa aivan valtavan suuren
sielujen tulvan vyörymään sisälle Jumalan
Valtakuntaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 10:14; Roomalaiskirje 1:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 11:27-12:1-17 & 4. Mooses 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 24:22-27 & Psalmi 59-60
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN NIMENSÄ HALLINTAVALTA
Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut
heille, otettiin hänet ylös taivaaseen,
ja hän istui Jumalan oikealle
puolelle
(Markuksen evankeliumi 16:19).
aamattu kertoo, että Jumala puki kaiken
R
auktoriteettinsa Jeesuksen Nimeen
(Filippiläiskirje 2:9-10), Hänen Nimessään on kaikkein

suurin kunnia, kaikkien aikojen suurin auktoriteetti!
Olet onnellisessa tilanteessa, jos uskot tänä päivänä
Hänen Nimeensä! Sillä asialla, mikä on ehkä vaivannut
sinua, ei ole mitään merkitystä. Sillä ei ole merkitystä,
kauanko olet ollut tälle asialle alamaisena tai miten
sivuraiteilla saatat olla parhaillaan omassa elämässäsi;
sinun voittosi on takuuvarma.
Monet eivät ole kuitenkaan ymmärtäneet
Hänen Nimensä voimaa, kirkkautta ja auktoriteettia.
Hänen Nimensä tuhoaa syövän; se tuo terveyden ja
täydellisyyden ihan koko kehollesi. Hänen Nimensä
vapauttaa sinut Saatanan siteistä. Oletko parhaillaan
jonkin ongelman tai myrskyisän tilanteen syövereissä?
Käytä Jeesuksen Nimeä. Hänen Nimessään on voima
taivaassa, maan päällä ja maan alla.
Yksikään demoni ei voi vastustaa Hänen
Nimensä voimaa ja hallintavaltaa. Hänen Nimensä
on instrumentti, se on ase! Siinä on taattu varmuus
odottamasi tuloksen aikaansaamiseksi, kunhan vain
teet vaatimuksia Hänen Nimessään, sillä kyse on
silloin samasta asiasta kuin, että Jeesus olisi Itse
esittämässä vaatimuksia. Kaikki tässä maailmassa ja
sen ulkopuolellakin olevat asiat ovat alamaisina Hänen
Nimelleen.
1. Johanneksen kirje 5:13 paljastaa meille jotain
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todella kaunista; se kehottaa meitä uskomaan Jumalan
Pojan Nimeen. Tämä tarkoittaa nyt aivan yksinkertaisesti
sitä, että laitetaan Jeesuksen Nimi tekemään työtään!
Se on sinun sisäänpääsysi loppumattomien voittojen,
kirkkauden ja siunausten elämään. Filippiläiskirjeen
jakeessa 2:10 sanotaan, “…kaikkien polvien pitää
Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja
niitten, jotka maan alla ovat.”
Pysy elämässäsi joka päivä tyynenä ja rauhallisena
riippumatta kaikista niistä sinua mahdollisesti vastaan
käyvistä ihmisistä tai kohtaamistasi haasteista. Hänen
Nimensä on sinun puolustuksesi, se on takuusi voitosta.
Ehkäpä tänään näyttää siltä, että jotkut ovet olisi suljettu
sinun edestäsi. Ehkäpä kaikkialla ympärilläsi on vain
painetta ja jännitystä; käytä Jeesuksen Nimeä. Hänen
Nimensä on luottamuksen arvoinen. Luota ja toimi
tässä Nimessä tänään. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Rukoilen tänään Jeesuksen Kristuksen Nimessä
kaikkien eri puolilla maailmaa asuvien Jumalan lasten
puolesta, jotka ovat parhaillaan sairaana. Välitän
heille parantumista; Jeesuksen Kristuksen vapaus on
heidän juuri nyt, ja tällä hetkellä hyvänolon tunne
palaa heidän luokseen. Julistan, että he ovat vapaita
Pyhän Hengen voimassa! Rukoilen aivan erityisesti
lasten puolesta. Komennan kärsimystä aiheuttavat
demonit ja heikkoutta aiheuttavan paholaisen pois
heistä ja heidän kimpustaan! Jumalallinen terveys
laskeutuu tänä päivänä Jumalan ihmisten ylle
kaikkialla ympäri maailmaa, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:9-11; Luukas 10:19; Apostolien teot 4:10-12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 12:18-44 & 4. Mooses 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 25:1-12 & Psalmi 61-64
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MITÄ MEILLE ON TESTAMENTATTU
Minulle, vaikka olen kaikkein vähäisin
pyhien joukossa (Jumala pyhittämistä
ihmisistä), on armollisesti uskottu
tämä armo (suosio, etuoikeus): julistaa
pakanoille Kristuksen loppumattomista
(rajattomista, käsittämättömistä,
mittaamattomista ja ehtymättömistä)
rikkauksista [vauraudesta, jollaista
kukaan ihminen ei voi kyetä keräämään]
(Efesolaiskirje 3:8 AMPC).
aamattu sanoo Heprealaiskirjeen jakeessa 9:16,
R
“Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän
kuolema toteennäytettävä.” Tässä jakeessa sanaksi

“testamentti” käännetty sana on kreikkaa ja tulee
sanasta “diathēkē”, joka tarkoittaa viimeistä määräystä,
viimeistä tahtoa. Jakeessa 17 sanotaan, “Sillä vasta
kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei
milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä.”
Siinä sanotaan, että aina niin kauan kuin viimeisen
tahtonsa ilmoittanut henkilö on yhä elossa, tällä
testamentilla ei ole mitään voimaa; sitä ei voida laittaa
täytäntöön. Mutta sitten kun hän kuolee, se tulee
lainvoimaiseksi. Tässä kerrotaan meille nyt Jeesuksesta,
Uuden Testamentin (uuden liiton) välimiehestä.
Kysymys kuuluukin, että mitä siinä testamentissa on,
jonka Jeesus jätti meille? Mitä Hän luovutti meille? Mitä
Hän antoi meille?
Hän antoi meille aivan kaiken Hänelle kuuluneen;
ihan kaiken, mukaan lukien oman elämänsä! Jos joku
kirjoittaa omaan testamenttiinsa, että “Olen antanut
sinulle aivan kaiken, mitä minulla on”, niin siinä
tapauksessa on viisasta ottaa selvää siitä, mitä hänellä
oli. Apostoli Paavali kuvailee avausjakeessamme
Hengen antaman ilmestyksen kautta tätä viimeistä
siirtoa, joka on kuvaus siitä kaikesta Jeesuksen
vauraudesta, jonka Hän testamenttasi meille - mitä
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meillä on testamentissa! Hän kutsui sitä ilmaisulla,
“rajattomista, käsittämättömistä, mittaamattomista ja
ehtymättömistä Kristuksen rikkauksista [vauraudesta,
jollaista kukaan ihminen ei voi kyetä keräämään].”
Miten suurenmoista tämä onkaan!
Raamattu sanoo Kolossalaiskirjeen jakeessa
1:12, “Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi
olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on
valossa.” Näin ollen Isä on siis tehnyt meidät kelvollisiksi
olemaan osalliset Kristuksen rikkauksista.
Miten sitten oikein voit vaeltaa siinä? Se tapahtuu
Sanan kautta. Kun opiskelet ja mietiskelet Jumalan
Sanaa, et tule ainoastaan vain paikallistamaan omaa
perintöäsi Kristuksessa, vaan alat myös yhdistää itseäsi
siihen ja alat nauttimaan kaikesta siitä, mitä Jumala
on tehnyt sinun saatavillesi Kristuksessa Jeesuksessa.
Apostolien teoissa 20:32 sanotaan, “Ja nyt minä uskon
teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun,
hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja
antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen
joukossa.”

TUNNUSTUS
Minulle on annettu aivan rajoittamaton pääsy
loppumattomiin, rajattomiin, käsittämättömiin,
mittaamattomiin ja ehtymättömiin Kristuksen
rikkauksiin. Sellaiseen vaurauteen, jollaista kukaan
ihminen ei voi itse kyetä keräämään. Köyhyys ei
kuulu minun elämääni, sillä olen Jumalan perillinen;
sen tähden kaikki hopea ja kulta ovat minun; koko
maailma kuuluu minulle. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Pietari 1:3; 1. Korinttolaiskirje 3:21-22 CEV; Roomalaiskirje
8:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 13:1-37 & 4. Mooses 22-23
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 25:13-27 & Psalmi 65-66
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VIIMEINEN SÄÄDÖS
Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen tie
ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän
tykö muutoin kuin minun kauttani”
(Johanneksen evankeliumi 14:6).

J

eesuksen Kristuksen takaisin paluu on lähellä,
todella lähellä. Valmistele siksi oma elämäsi.
Valmistaudu tapaamaan Herra. Älä tule yllätetyksi.
Riippumatta siitä, mitä teet, olitpa sitten poliitikko,
sotilas, poliisi, tuomari, lakimies tai opiskelija; sillä ei
ole mitään merkitystä; kaikki voivat uskoa Jeesukseen
ja kaikkien todellakin pitäisi. Ei ole olemassa mitään
muuta tapaa vastaanottaa pelastumista, oppia siitä
ja ymmärtää Jumalan vanhurskautta kuin Jeesuksen
Kristuksen Evankeliumi.
Jeesus sanoi, “Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”
Hän ei puhunut tässä Sanan paikassa uskonnosta. Kyse
on siitä, miten sinä voit päästä Jumalan luokse; Jeesus
on tie - ainoa tie. Hän on myös elämä, mikä tarkoittaa
sitä, että kaikki Jeesuksen ulkopuolella elävät ihmiset
elävät ainoastaan biologista elämää; eivät sitä todellista
elämää.
Apostolit ymmärsivät tämän ja sen vuoksi
he sanoivat saarnatessaan, “Eikä ole pelastusta
yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla
muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän
pitäisi pelastuman” (Apostolien Teot 4:12). Tämä
on viimeinen säädös. Missä tahansa sinä oletkaan
tällä hetkellä tässä suuressa maailmassa, ymmärrä
se, että pelastumista ei ole missään muualla. Jos luet
tätä nyt etkä ole vielä vastaanottanut Jeesusta oman
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elämäsi Herraksi, niin kutsun sinut nyt tekemään sen ja
uskomaan koko sydämestäsi Jeesukseen Kristukseen.
Käännä tämän kirjan viimeisille sivuille ja rukoile
siellä oleva Pelastusrukous ääneen ja vastaanota näin
pelastuminen omalle sielullesi.
Jos taas olet jo uudestisyntynyt, niin tämä on
aikaa julistaa Evankeliumia enemmän kuin koskaan
aikaisemmin. Julista sitä aivan kaikkialla ja jokaiselle
omassa maailmassasi olevalle ihmiselle: julista sitä
kotikadullasi, työ- ja liiketoimissasi, kaupungissasi,
asuinmaassasi ja kaikissa maailman kansakunnissa. Herra
luottaa sinuun. Hän sanoi Markuksen evankeliumin
jakeessa 16:15, “...Menkää kaikkeen maailmaan
ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Älä
pidättele itseäsi, vaan julista sitä aivan kaikkialla.

RUKOUS
Isä, kiitän sinua siitä, että olet kutsunut minut
sovituksen virkaan. Kiitän tästä yliluonnollisesta
kyvykkyydestä muuttaa ympärilläni ja kauempanakin
olevien ihmisten elämiä Evankeliumin kautta.
Rukoilen nyt Herran Jeesuksen Nimessä kaikkien
niiden puolesta, jotka tulevat vastaanottamaan
pelastuksen tänään. Olkoon Herran Jeesuksen Nimi
heidän elämiensä yllä tästä päivästä eteenpäin.
Saatanalla ei ole enää mitään heissä. Siunaan heitä
sinun Sanallasi, armollasi, rakkaudellasi ja Pyhällä
Hengelläsi, Herran Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 16:15 NKJV; 2. Korinttolaiskirje 5:18-19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:1-26 & 4. Mooses 24-26
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:1-11 & Psalmi 67-68
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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EMME OLE ALAMAISENA KUOLEMALLE
Katso, minä sanon teille salaisuuden:
emme kaikki kuolemaan nuku, mutta
kaikki me muutumme
(1. Korinttolaiskirje 15:51).
onet ovat ymmärtäneet Heprealaiskirjeen
M
jakeen 9:27 väärin jo niin pitkän aikaa. Siinä
sanotaan, “Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että

heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee
tuomio.” Monille ihmisille tämä tarkoittaa, että “Meidän
kaikkien täytyy kuolla joku päivä; jokaiselle on asetettu
oma kuolinpäivänsä.” Mutta ei, he ovat väärässä. Ei ole
totta, että kaikkien täytyisi kuolla. Raamattu ei sano,
että “Ihmisille on annettu määräys kuolla”. Näiden
kahden välillä on olemassa ero: “Ihmisille on määrätty,
että heidän on kuoleminen” ja “...ihmisille on määrätty,
että heidän kerran on kuoleminen…”
Näistä jälkimmäistä koskenut väittely on liittynyt
siihen, että kuinka monta kertaa heidän pitäisi kuolla;
ei siis sitä, että täytyykö heidän kuolla. Tämä voitaisiin
kirjoittaa uusiksi näin, “Sillä heidän ei ole tarkoitus
kuolla enempää kuin yhden kerran…” Tämä tarkoittaa
sitä, että Kristus oli uhri ja koska heidän ei ole
tarkoitus kuolla enempää kuin yhden kerran, Kristus
uhrattiin siksi vain yhden kerran ja kaikkien edestä.
Nyt, kun Hän on jo kuollut, tämä tarkoittaa sitä, että
kuoleminen ei ole enää tänä päivänä pakollista. Sitä
tämä Raamatunpaikka tarkoittaa; eikä sitä, että kaikille
ihmisille olisi määrätty jokin tietty kuolinpäivä.
Kuolema ei ole Jumalasta lähtöisin; se on lyöty
vihollinen, joka odottaa enää vain tuhoamistaan: “Sillä
hänen pitää hallitseman “siihen asti, kunnes hän on
pannut kaikki viholliset jalkojensa alle”. Vihollisista
viimeisenä tuhotaan kuolema” (1. Korinttolaiskirje
15:25-26 KJV). “Mutta nyt ilmisaatettu meidän
Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen
kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän
ja katoamattomuuden evankeliumin kautta” (2.
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Timoteus 1:10). Kun sinä olet uudestisyntynyt,
olet syntynyt elämään ja katoamattomuuteen “kuolemattomuuteen”!
Nyt voit ymmärtää sen, miksi avausjakeessamme
sanotaan, “Emme kaikki kuolemaan nuku”; tarkoittaen
sitä, että me kaikki emme tule kuolemaan. Tässä
kerrotaan meille todella, että kaikki eivät siis tule
kuolemaan. 1. Tessalonikalaiskirjeen jakeissa 4:16-17
sanotaan, että kun Jeesus tulee takaisin, Kristuksessa
kuolleet (kuolleet kristityt) tulevat nousemaan ensin
ylös ja sitten siinä sanotaan, “Sitten meidät, jotka
olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne,
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa
vastaan yläilmoihin…” Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki
eivät todellakaan kuole!
Sinä et ole alamaisena kuolemalle. Ikuinen
elämä - Jumala-elämä, jumaluuden syvin ydinolemus
- on siirretty sinun henkeesi silloin, kun vastaanotit
Kristuksen. Raamatun Kirjoitukset julistavat, että jos
sinulla on Jumalan Poika, niin silloin sinulla on elämä.
Mutta sinulla täytyy olla tieto tästä sekä sinun täytyy
myös elää päivittäin tietoisena tästä todellisuudesta;
tietoisena elämästä, ei kuolemasta. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minut on siirretty ihmisyydestä iankaikkisuuteen,
sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa
on vapauttanut minut kuolemasta ja synnin laista.
Minun polullani ei ole kuolemaa! Vaellan ainoastaan
elämänpolulla. Olen täysin vapaana kuolemasta,
olipa kyse sitten kuolemasta talousasioiden suhteen
tai kuolemasta liiketoiminnan, työn tai terveyden
saralla, kuolemalla ei ole mitään merkitystä.
Minä olen ikuisesti kuoleman tavoittamattomissa!
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 3:14; 1. Korinttolaiskirje 15:51-57

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:27-52 & 4. Mooses 27-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:12-23 & Psalmi 69-70
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KUOLEMAN HALLINTAVALTA ON
PÄÄTTYNYT
Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista
Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät
olleet syntiä tehneet samankaltaisella
rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen
esikuva, joka oli tuleva
(Roomalaiskirje 5:14).
aatanasta tuli tämän maailman jumala, sillä hän
S
sai tämän aseman Aadamilta, joka menetti sen
oman tottelemattomuutensa takia ja näin ollen siitä

seurasi kuoleman merkittävä hallintavalta. Muista, että
Jumala oli sanonut Aadamille, “...sinä päivänä, jona sinä
siitä (puusta) syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.”
Hän puhui tässä hengellisestä kuolemasta. Fyysinen
kuolema on seuraamusta hengellisestä kuolemasta.
Näin ollen avausjakeemme sanookin, “Kuitenkin
kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen (Mooseksen
lakiin) asti…”
Mutta kenellä oli kuolema vallassaan? Raamattu
sanoo, että “Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli
hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän
kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema
vallassaan, se on: perkeleen” (Heprealaiskirje 2:14):
Näin ollen Saatana oli siis kuoleman vallan taustalla.
Tässä on nyt kuitenkin jotain todella mielenkiintoista,
jonka tahdon sinun huomaavan: kuoleman hallintakausi
päättyi Mooseksen lain antamiseen, sillä kuolema
hallitsi Aadamista Moosekseen saakka (Roomalaiskirje
5:14).
Heprealaiskirjeessä 2:14-15 julistetaan, “Koska siis
lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä
tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi
sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen, ja
vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta
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koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.” He
olivat siteissä, mutta eivät sen vuoksi, että kuolema
olisi ollut tuhoamassa heitä, vaan sen vuoksi, että he
olivat peloissaan; kuolemanpelko piti heitä siteissään,
vaikka kuolema oli lakannut hallitsemasta Lain tultua.
Tämä tarkoittaa nyt sitä, että Aabrahamin liittoon
perustuvan lain kautta kenellä tahansa olisi voinut olla
valta kuoleman ylitse, mutta he eivät tienneet sitä; he
olivat alamaisia tälle siteelle koko elinaikansa, koska
he pelkäsivät kuolemaa.
Ajattele, miten monet ihmiset ovat tänä päivänä
peloissaan! Kuolemanpelko pitää ihmisiä siteissään.
Mutta Jeesus Kristus tuli vapauttamaan ihmiset
kuolemanpelosta. Raamattu sanoo, “tietäen, että
Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää
kuole: kuolema ei enää häntä vallitse” (Roomalaiskirje
6:9). Kristus on Jeesus ja Hänen Ruumiinsa - Seurakunta!
Pää ja keho muodostavat Kristuksen. Jos kuolemalla
ei ole enää hallintavaltaa pään ylitse, niin sillä ei ole
silloin valtaa minkään muunkaan ruumiinosan ylitse;
kuolemalla ei ole valtaa sinun ylitsesi. Raamattu sanoo,
että sinut on siirretty elämään ja kuolemattomuuteen
(2. Timoteus 1:10). Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Olen peloton, sillä Jeesus on halvaannuttanut ja
kukistanut kuoleman! Kuolema on täysin rampautettu
ja nielty. Oi kuolema, missä on pistimesi? Oi hauta,
missä on voittosi? Kun Jeesus päihitti kuoleman,
minä olin Hänessä ja olen voittanut yhdessä Hänen
kanssaan kuoleman ja haudan! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 15:51-57 AMPC; 2. Pietari 1:2-4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 14:53-72 & 4. Mooses 29-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:24-32 & Psalmi 71-72
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SINUN TEHTÄVÄSI JA PALVELUTYÖSI
Ja opetuslapset kulkivat kaikkialle
julistaen, Mestari teki työtä heidän
kanssaan vahvistaen Sanoman
kiistattomilla todisteilla (Markuksen
evankeliumi 16:20 MSG).
eesus tiesi, että Hänellä oli tehtävä ja palvelutyö
J
täällä maan päällä. Hänen oli määrä asettaa
Jumalan Valtakunta maan päälle ja tuoda ilmi ne

periaatteet, joiden mukaan elää, Jumalan tavat
asioiden tekemiseen sekä uusi kieli ja uusi ajattelutapa.
Me olemme tänä päivänä kansakunta; pappien
Kuningaskunta, jolla on oma tehtävänsä ja palvelutyönsä
täällä maan päällä.
Kiitos Jumalalle, että me kuulimme tämän kutsun,
kun Hän sanoi, “...Niinkuin Isä on lähettänyt minut,
niin lähetän minäkin teidät” (Johannes 20:21). Me
täytämme Hänen mandaattiaan; jatkamme Jeesuksen
palvelutyötä pystyttäessämme tätä ei käsintehtyä
valtakuntaa - Taivasten Valtakuntaa - tänne maan päälle.
Jotta voisimme saada paremmin tästä totuudesta
kiinni ja ymmärtää sitä, katsotaanpa, miten Luukkaan
evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittaja Luukas
pukee tämän asian sanoiksi: “Sitten hän vei heidät pois,
lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät.
Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä,
ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat
häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Ja he
olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa” (Luukas
24:50-53). Miten koskettavaa tämä onkaan!
Markus toisteli omassa evankeliumissaan ensin
sitä, mitä Luukas oli jo sanonut: “Kun nyt Herra Jeesus
oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja
hän istui Jumalan oikealle puolelle” (Markus 16:19).
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Sen lisäksi hän kertoi jakeessa 20 siitä, mitä apostolit
tekivät seuraavaksi: “Mutta he lähtivät ja saarnasivat
kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja
vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta”
(Markus 16:20). He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla!
Juuri tätä mekin teemme tänä päivänä.
Julista Evankeliumia sydämesi pohjasta. Palauta
mieleesi se, mitä Herra käski meitä tekemään:
“Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa
pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet,
lahjaksi antakaa” (Matteus 10:8). Hän on antanut meille
sekä voiman että myös auktoriteetin tehdäksemme
suuria tekoja Hänen Nimessään ja tuodaksemme julki
Jumalan Hengen sydäntä omalle maailmallemme.
Ota sen vuoksi oma paikkasi Evankeliumin
palvelutyössä. Älä koskaan menetä otettasi siitä
kutsusta, joka Mestarilla on sinun elämällesi. Tämä
on sinun tehtäväsi ja palvelutyösi täällä maan päällä.
Palvele Häntä epäitsekkäästi, loppumattomalla
sydämen palolla.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että Kristuksen kirkkauden
täyteinen Evankeliumi menee tänään kauttamme
eteenpäin. Pysyn innokkaana Evankeliumin julistajana
tietäen, että Herra Itse tekee työtään minussa,
minun kanssani ja minun kauttani. Olen sitoutunut
viemään Evankeliumin kaikkialle ympäri maailmaa
samalla, kun monet tulevat siirretyiksi pois synnistä
vanhurskauteen ja Jumalan poikien kirkkauden
täyteiseen vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 28:18-20; 1. Korinttolaiskirje 9:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:1-20 & 4. Mooses 32-33
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:1-8 & Psalmi 73
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN HERRUUTENSA
TUNNUSTAMINEN
…Mutta kaikille, jotka ottivat
hänet vastaan, hän antoi voiman
tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka
uskovat hänen nimeensä, jotka eivät
ole syntyneet verestä eikä lihan
tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan
Jumalasta (Johanneksen evankeliumi
1:10-13).

N

ykyään on monia sellaisia ihmisiä, jotka eivät
ole koskaan vahvistaneet tietoisesti Hänen
Herruuttaan oman elämänsä ylle, vaikka ovat kyllä
kuulleet Jeesuksesta ja uskoneetkin Häneen; mutta
tämän takia he eivät ole vielä pelastuneet. Pelkkä
uskominen ei vielä yksistään riitä. Raamattu sanoo,
että jopa demonit uskovat ja vapisevat: “Sinä uskot,
että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin
sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä
turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?”
(Jaakob 2:19-20).
Raamattu näyttää meille Raamatun mukaisen tavan
pelastumisen vastaanottamiseen Roomalaiskirjeen
jakeissa 10:9-10. Siinä sanotaan, “Sillä jos sinä tunnustat
suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi,
että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä
pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan.” Siinä se on!
Kyse on Jeesuksen Herruuden tunnustamisesta, mikä
katapulttaa syntisen ihmisen pelastukseen.
Kun julistat ihmisille Evankeliumia, ota aikaa
niiden auttamiseen, jotka eivät ole vielä ymmärtäneet
tätä totuutta ja selitä tämä asia heille. Pelastuminen ei
maksa itsessään mitään, sillä Jeesus Kristus on tehnyt
32

finnish

sen mahdolliseksi ja kaikkien ihmisten saataville.
Siitä tulee kuitenkin elävä todellisuus ainoastaan
niiden ihmisten elämiin, jotka tunnustavat Jeesuksen
Herruuden oman elämänsä ylle.
Tämä tuo mieleeni sen, mitä Johannes sanoi
Johanneksen evankeliumin jakeessa 1:12: “Mutta
kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman
tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen
nimeensä.” Halleluja! Sinä vastaanotit Kristuksen
omaan sydämeesi, kun tunnustit ääneen uskoasi. Kun
julistit uskoasi Roomalaiskirjeen jakeiden 10:9-10
mukaisesti, niin silloin Kristus otti oman asuinsijansa
sinussa. Sinusta tuli uusi luomus - Jumalan aito poika tai
tytär - sinun hengessäsi on Hänen elämä ja luonto. Ei
siis ihmekään, että Hän sanoo 1. Johanneksen kirjeen
jakeessa 3:1, “Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden
Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan
lapsiksi…” Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Jeesus täytti oikeudenmukaisuuden vanhurskaat
vaatimukset, mikä aikaansai sen, että pelastus tuli
koko ihmiskunnan saataville. Sen vuoksi rukoilen
tänään kaikkien eri puolilla maailmaa asuvien
syntisten ihmisten puolesta, että heidän sydämensä
avautuisivat ymmärtämään Evankeliumia ja he
tunnustaisivat uskonsa Jeesukseen Kristukseen ja
uskoisivat omissa sydämissään, että Jumala herätti
Hänet kuolleista. Ja kun he toimivat näin, heidät
siirretään uuteen elämään Kristuksessa, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 10:8--13 AMPC; Johannes 3:5-7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 15:21-47 & 4. Mooses 34-36
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:9-20 & Psalmi 74
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RAKKAUDEN HALLITSEMANA
Joiden kautta hän on lahjoittanut
meille kalliit ja mitä suurimmat
lupaukset, että te niiden kautta
tulisitte jumalallisesta luonnosta
osallisiksi ja pelastuisitte siitä
turmeluksesta, joka maailmassa
himojen tähden vallitsee
(2. Pietarin kirje 1:4).

O

n olemassa sellaisia asioita, jotka voivat
vahingoittaa kristittyä. Nämä asiat eivät
kuitenkaan ole viruksia, sairauksia tai tauteja, sillä
Jeesus julisti yksiselitteisesti, että MIKÄÄN ei ole
teitä vahingoittava (Luukas 10:19). Mutta kristityille
vaarallisia asioita ovat viha, katkeruus, pelko, epäusko
jne. Hän ei tahdo, että sinun sydämelläsi on tällaisia
negatiivisia asioita. Hän sanoi Heprealaiskirjeessä 12:15,
“Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi
Jumalan armosta, “ettei mikään katkeruuden juuri
pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet
sen kautta tule saastutetuiksi.”
Kristitty on osanottajana jumalallisessa luonnossa.
Hänellä on Jumalan elämä ja luonto, rakkauden
ja vanhurskauden luonto. Sen vuoksi onkin hyvin
huolestuttavaa, jos tapaat sellaisen kristityn, joka ei
vaella rakkaudessa. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin
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jakeessa 6:27, “Mutta teille, jotka kuulette, minä
sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille,
jotka teitä vihaavat.” Hän toisti jakeessa 35 vielä
tämän saman asian: “Vaan rakastakaa vihollisianne
ja tehkää hyvää…” (Luukas 6:35). Halleluja! Rakkaus
voittaa. Rakkaus hallitsee.
Kun vaellat rakkaudessa, silloin sinä hallitset. Hän
sanoi, “Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa
niiden edestä, jotka teitä parjaavat.” Sillä, mitä he
sanovat sinusta tai sinua vastaan, ei ole mitään
merkitystä. Sinä pysyt täysin tyynenä, sillä rakkaus
hallitsee sinua. Sinä pysyt armollisena, ystävällisenä
ja rakastavana aivan niin kuin taivaallinen Isäsikin.
Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä ylitsepursuavasta ja
iankaikkisesta rakkaudestasi, jonka olet vuodattanut
meidän yllemme. Olet siirtänyt minuun oman
rakkauden luontosi, jotta voisin siunata toisia ja
tehdä tämän luontosi avulla vaikutusta omaan
maailmaani. Sinun rakkautesi hallitsee ja pysyy
omassa sydämessäni nyt ja aina, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 13:10; 1. Johannes 4:7-8; 1. Johannes 4:19-21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Markus 16:1-20 & 5. Mooses 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:21-31 & Psalmi 75-77
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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YHTEEN LIITETYT
Mutta Jumala, joka on laupeudesta
rikas, suuren rakkautensa tähden,
jolla hän on meitä rakastanut, on
tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet
rikoksiimme, eläviksi Kristuksen
kanssa - armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt
ja yhdessä hänen kanssaan asettanut
meidät taivaallisiin Kristuksessa
Jeesuksessa (Efesolaiskirje 2:4-6).

J

umala tahtoo meidän saavan kiinni tästä
sanomasta ja vievän sen aina maailman ääriin
saakka. Hän sanoo, että Hän on tehnyt teidät, jotka
olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihin, eläviksi yhdessä
Kristuksen kanssa. Toisin sanoen siinä vaiheessa, kun
Jeesus oli Ristillä, meidät liitettiin Häneen Hänen
kuolemassaan. Hän kuoli “meinä” Ristillä. Hän oli “me”
Ristillä. Kun Hänet ristiinnaulittiin, meidät ristiinnaulittiin
Hänessä. Kun Hän kuoli, me kuolimme. Halleluja!
Kun Hänet haudattiin, meidät haudattiin yhdessä
Hänen kanssaan. Kun Jumala herätti Hänet kuolleista
elämään, meidät herätettiin elämään. Meidät on
herätetty yhdessä Hänen kanssaan ja asetettu istumaan
Hänen kanssaan taivaallisiin. Hänestä on tullut
ruumiin pää; me olemme nyt yhdessä Kristus, sillä
me kuolimme Hänessä, meidät haudattiin Hänessä ja
meidät herätettiin elämään Hänessä. Me olemme nyt
yhtä Hänen kanssaan!
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Raamattu sanoo, “Mutta joka liittyy Herraan, on
samaa henkeä hänen kanssaan” (1. Korinttolaiskirje
6:17). Me olemme kanssaperillisiä Hänen kanssaan
(Roomalaiskirje 8:17). Meidät on tehty yhdeksi.
Halleluja! Efesolaiskirjeessä 1:22-23 sanotaan, “Jumala
on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet
kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta
on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen,
joka kaiken kaikessa täyttää.”
Hän on Se, joka kaiken kaikessa täyttää
(Efesolaiskirje 4:10), mutta siltikin Hänen täyteytensä
on Seurakunta, joka on Hänen ruumiinsa. Me olemme
Hänen täyteytensä ja me olemme tulleet täydellisiksi
Hänessä: “Sillä hänessä asuu jumaluuden koko
täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka
on kaiken hallituksen ja vallan pää” (Kolossalaiskirje
2:9-10). Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minut on kastettu Kristuksen ruumiiseen. Minut
on tuotu yhteyteen jumaluuden kanssa. Kun
Kristus herätettiin kuolleista, niin minut herätettiin
silloin yhdessä Hänen kanssaan. Nyt, kun Hän on
istuutunut valtaistuimelleen, minä olen istuutunut
yhdessä Hänen kanssaan hallintavallan, kirkkauden
ja auktoriteetin paikalle. Siunattu olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 12:27; Kolossalaiskirje 1:18; Efesolaiskirje
5:29-30

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:1-25 & 5. Mooses 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:32-44 & Psalmi 78
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN TEKONSA JA HÄNEN NIMENSÄ
Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi
hänelle, Minä olen Herra: Ja minä
ilmestyin Aabrahamille, Iisakille ja
Jaakobille nimellä Jumala Kaikkivaltias,
mutta JEHOVA nimeäni en tehnyt heille
tiettäväksi (2. Mooseksen kirja 6:2-3
KJV). “...olet tehnyt sanastasi [jopa]
kaikkea mainettasi suuremman”
(Psalmi 138:2 CJB).
umala paljastaa Itsensä, Hänen voimansa ja
J
Oman kirkkautensa Hänen Nimissään. Hän
esitteli Itsensä Moosekselle Jehovana. Tämä ilmestys

Jumalasta oli se, mitä Mooses tarvitsi vapauttaakseen
israelilaiset Faaraon - pahan tyrannin - käsistä.
Jehova on latinankielinen ja englanninkielinen versio
Hepreankielisestä Tetragrammatonista YHWH.
Otetaanpa tähän väliin nopea katsaus niihin Jehovan
seitsemään eri nimeen, jotka Israelille paljastettiin eri
tapahtumien yhteydessä. Kun he saapuivat Maaraan
matkattuaan erämaan halki, Maaran vesi oli karvasta.
Jumala makeutti heille kyseisen veden Mooseksen
kautta ja sanoi, “Minä siunaan leipänne ja vetenne. En
laita päällenne mitään niistä sairauksista, jotka laitoin
Egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Jehova Rapha Jumala, joka parantaa teidät” (2. Mooses 23:25; 15:26).
Kun he jatkoivat matkaa, Amalek hyökkäsi
heitä vastaan. Mutta Mooses saattoi Jumalan avulla
Amalekin hämmennyksen valtaan. Kun Mooses juhli
tätä voittoa, hän polvistui Herran edessä sanoen,
“Jehova Nissi: Herra meidän lippumme” (2. Mooses
17:13-15 KJV). Halleluja.
Heidän matkansa jatkui ja Jumala sanoi israelilaisille,
“Kaikissa suurissa voitoissannekin teidän täytyy
muistaa minua ja ylistää minua. Silloin minä teen yhä
edelleenkin selväksi sen, että on olemassa ero niiden
välillä, jotka palvelevat minua ja jotka taas eivät, sillä
minä olen Jehova Mekadishcum - Herra, joka pyhittää”
(2. Mooses 31:13; 3. Mooses 20:8).
Sitten pääsemme Gideoniin. Hän on
työskentelemässä pelloilla ja yhtäkkiä enkeli ilmestyy
hänen luokseen sanoen, “Hei Gideon, suuri sotaurho,
Herra on sinun kanssasi” (Tuomarien kirja 6:12). Enkeli
palvelee Gideonia ja Gideon tulee näin vahvistetuksi.
Hän polvistuu, rakentaa alttarin ja sanoo, “Jehova
Shalom”: Herra on rauha.
Jumala saapuu vuosia myöhemmin israelilaisten
leiriin ja sanoo, “Amalek on jälleen vauhdissa”; ja niin
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Hän sanoi Saulille, joka oli tuohon aikaan Kuninkaana,
“Minä tahdon sinun tuhoavan koko Amalekin, sillä
minä vannoin, että tulisin taistelemaan Amalekia
vastaan jokaisessa sukupolvessa.” Sitten Jumala sanoi,
“Minä olen Jehova Saboath; Sotajoukkojen Päällikkö”.
Hän on sodan Jumala.
Hän puhui vuosia myöhemmin Profeetta Jeremialle,
joka itki aina esirukouksessa Jumalan ihmisten puolesta.
Hän profetoi siitä Nimestä, jolla Jumalaa kutsuttaisiin
Jehova Tsidkenuksi: “Herra, meidän vanhurskautemme”
(Jeremia 23:6, 33:16). Profeetta Hesekiel paljastaa vielä
yhden nimen lisää, jolla kuvaillaan Hänen tuhatvuotista
hallintokauttaan ja läsnäoloaan Jerusalemissa silloin,
kun Hänen Valtakuntansa on asetettu tänne maan
päälle: “Jehova Shamah”: Herra on läsnä.
Tämä viimeinen Vanhan Testamentin ajan
ihmisten saama ilmestys on “Emmanuel” - Jumala
kanssamme; Jeesuksen Kristuksen syntymässä, ihan
niinkuin profeetta Jesaja paljasti. Raamattu sanoo, että
Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme ja Hänelle
annettiin Nimi Jeesus! Tämä on kaikista suurin näistä
nimistä. Kaikki aiemmat ilmestykset Isän nimiin liittyen
pohjautuivat Hänen maineeseensa ja Sana - elävä Sana
- Jeesus on kohotettu näiden kaikkien muiden nimien
yläpuolelle. “Minä rukoilen sinua kumartuneena
sinun pyhään temppeliisi päin ja kiitän sinun nimeäsi
sinun armosi ja totuutesi tähden, sillä sinä olet
korottanut sanasi yli kaikkien sinun nimien” (Psalmi
138:2 KJV).
Kaikki asiat taivaassa, maan päällä ja maan alla
vastaavat Jeesuksen Nimeen; se on koko Jumaluuden
Nimi. Tämä Nimi on ylempänä kaikkia muita nimiä
(Filippiläiskirje 2:9-11). Siunattu olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
Mikä siunaus onkaan tietää, että Jumala on antanut
meille kaikkia muita nimiä ylempänä olevan Nimen,
jonka mukaan elää - Jeesuksen Nimen! Minä elän
tässä Nimessä ja sen voimassa, tuon ilmi sinun
vanhurskauttasi ja vaellan voitossa ja kirkkaudessa.
Olen menestys, sillä Jeesuksen Nimi on asetettu
minun ylleni. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Filippiläiskirje 2:9-11 AMPC; Psalmi 138:2 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:26-56 & 5. Mooses 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:1-10 & Psalmi 79-80
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUS - SINUN VANHURSKAUTESI
Mutta hänestä on teidän olemisenne
Kristuksessa Jeesuksessa, joka on
tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja
vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja
lunastukseksi
(1. Korinttolaiskirje 1:30).

T

ämä asia, jonka juuri luimme, on yksi kaikkein
voimallisimmista totuuksista, mitä meille on
paljastettu Jumalan Sanassa. Tämä on niin suurenmoista:
Kristuksesta on tehty meidän vanhurskautemme. Sinun
vanhurskautesi on Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus.
Sinä et ansainnut sitä itse, sinä synnyit sen kanssa silloin,
kun synnyit Kristukseen.
Jumalan vanhurskaus tekee meissä ja meille erään
todella voimallisen asian: se tekee sinusta hallitsijan.
Vanhurskaus-tietoisuus antaa sinulle hallintavallan oman
elämäsi ja kaikkien olosuhteiden ylitse. Profeetta Jesaja
paljasti meille tämän sanoessaan Jesajan kirjan jakeessa
54:17 (KJV), “Jokainen ase, joka valmistetaan sinun
varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka
nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat
vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa ja
heidän vanhurskautensa on minusta, sanoo Herra.”
Sinun vanhurskautesi on Herrasta. Juuri tähän
myös Paavali viittasi Filippiläiskirjeen jakeessa 3:9
sanoessaan, “Ja minun havaittaisiin olevan hänessä
ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista
tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta,
sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon
perusteella.” Halleluja!
Julista rohkeasti aina vähän väliä, “Kristus on minun
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vanhurskauteni!” Älä anna Saatanan koskaan pettää
sinua uskomaan, että et olisi muka tarpeeksi vanhurskas
Jumalan siunauksille. Sinä olet aivan yhtä vanhurskas
kuin Jeesus, sillä Hän on sinun vanhurskautesi. Vain
Hänen vanhurskaudellaan on väliä, ja sinulla on se.
Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen
vanhurskaudesta: Jumalan siunauksesta ja lahjasta
koko ihmiskunnalle! Roomalaiskirjeen jae 5:17 julistaa,
“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.” Vanhurskaus on annettu
sinulle lahjaksi Kristuksessa Jeesuksessa (Roomalaiskirje
3:24) ja sinun henkeesi on siirretty Hänen elämä
ja vanhurskauden luonto. Voit olla nyt rohkeasti
tekemisissä Jumalan kanssa kaikessa rakkaudessa,
ilman syyllisyyden, tuomion tai alemmuuden tunnetta!
Halleluja!

TUNNUSTUS
Siunattu olkoon Jumala! Minulle on annettu lahjaksi
Kristuksen Jeesuksen vanhurskaus. Hänen elämänsä
ja luontonsa on siirretty minun henkeeni. Kiitän
sinua Isä tästä Jeesuksen Kristuksen sijaisuhrista,
jonka kautta minusta on tehty vanhurskas. Vaellan
hallintavallassa ja hallitsen kaikenlaisten olosuhteiden
ylitse tämän vastaanottamani vanhurskauden lahjan
kautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 3:27-28; Roomalaiskirje 4:1-8; Tiitus 3:4-5;
Efesolaiskirje 2:4-5

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 1:57-80 & 5. Mooses 8-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:11-20 & Psalmi 81-82
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SAIRAUS EI OLE MIKÄÄN NORMAALI ASIA
Rakkaani, minä toivotan sinulle,
että kaikessa menestyt ja pysyt
terveenä, niinkuin sielusikin
menestyy (3. Johanneksen kirje 1:2).

J

oskus sellaiset kristityt, jopa Evankeliumin
palvelutyöntekijät, jotka työskentelevät kovasti
Herran puolesta, kamppailevat kehoissaan samaan
aikaan jonkinlaisten vaivojen, kipujen tai sairauksien
kanssa. Jotkut sanovat, että on täysin “normaalia”
sairastua ja siteeraavat Profeetta Elisaa, joka kuoli
sairaana siitäkin huolimatta, miten voideltu hän oli (2.
Kuningasten kirja 13:14).
Tällaiset ihmiset viittaavat usein myös Paavalin
kanssa työskennelleeseen Epafroditukseen, joka
sairastui vakavasti palvellessaan Herraa innokkaasti ja
lähes kuoli (Filippiläiskirje 2:30). Näin ollen sairaudet
ovat monille normaaleja asioita. Mutta ei, ne eivät ole!
Raamattu ei ensinnäkään käskenyt meitä muovaamaan
tai kopioimaan elämiämme Elisan tai Epafrodituksen
antaman esimerkin mukaisesti! Jeesus on meidän
esimerkkimme - Ainoa, jota meidän tulisi jäljitellä - ja
Raamattu sanoo, että sellainen kuin Hän on, sellaisia
olemme mekin tässä maailmassa (1. Johannes 4:17).
Hän ei ollut koskaan sairaana, eikä voinutkaan olla.
Hän antoi meille voiman parantaa sairauksia ja tauteja.
Paavali sanoi 1. Korinttolaiskirjeen jakeessa
11:1, “Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen
Kristuksen seuraaja.” Raamatun Kirjoituksissa ei ole
mitään merkintöjä siitä, että Paavali tai apostolit olisivat
olleet koskaan sairaina. Vaan sen sijaan, he paransivat
itse sairaita. Lue Apostolien teoista Paavalista ja
Pietarista: Apostolien teot 9:11-12 & Apostolien teot
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5:15-16 (opiskele koko viittaus).
Seuraa Jumalan Sanaa. Muovaa oma elämäsi
Jumalan Sanan mukaiseksi seuraten Kristuksen
esimerkkiä ja opi asioita Hänen suurilta uskon
apostoleilta. He hallitsivat yli tämän maailman
elementtien ja olosuhteiden. He puhuivat kaikenlaisille
sairauksille, taudeille ja heikkouksille. He ajoivat ulos
pahoja henkiä, jotka olivat vaivanneet ihmisiä kivuilla.
Tällainen elämä meillä on Kristuksessa.
Kieltäydy olemasta sairas. Pidä kiinni uskon Sanasta,
joka sytyttää sinut ilmiliekkeihin Jumalan asioissa ja
Hengen toimintatavoissa. Mietiskele Jumalan Sanan
totuuksia. Roomalaiskirjeessä 8:11 sanotaan, “Jos
nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen
kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista
Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän
kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä
asuu.” Tämä on jo tapahtunut, sillä Kristus elää sinussa.
Varusta itsesi sen vuoksi tällä ymmärryksellä ja hallitse
yli kaikkien sairauksien ja tautien. Hallitse tämän
maailman turmeltuneisuuden, negatiivisten asioiden ja
niiden turmelevien vaikutusten ylitse. Halleluja!

TUNNUSTUS
Jumalan totuus on paljastettu minun hengelleni
ja vaellan sen mukaisesti. Jeesuksen kuolleista
herättänyt Henki asuu minussa ja on tehnyt minut
kauttaaltani eläväksi! Hän on elämä ja terveys
fyysiselle keholleni ja Herran vanhurskaus on tullut
julki omassa kehossani. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 9:35; Markus 3:14-15; 3. Johannes 1:2;
Ilmestyskirja 22:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:1-20 & 5. Mooses 11-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:21-31 & Psalmi 83-84
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄ TIETOISENA JUMALA-ELÄMÄSTÄ
lauantai

Eikä yksikään kaupungin asukas
sano: “Minä olen sairas.” Kansa,
joka siellä asuu, on saanut syntinsä
anteeksi (Jesajan kirja 33:24).
ain kiinni tästä iankaikkisen elämän sanomasta
S
hyvin varhaisessa vaiheessa omaa elämääni ja
uskoin sen. Aloin julistaa ja opettaa toisille sitä, miten

he voisivat elää tätä elämää sen kaikessa täyteydessään
- jokaisen sairauden, taudin ja heikkouden yläpuolella.
Noina varhaisina aikoina saatoin kyllä itsekin vielä
sairastua niin, että minut vietiin jopa sairaalaan asti.
Vietin erään kerran noin kymmenen päivää sairaalassa,
mutta kieltäydyin silti antamasta periksi tämän sanoman
sisältämän totuuden vuoksi.
Uskon minussa olevaan Kristuksen elämään ja
tämän elämän ylivoimaisuuteen ja hallintavaltaan
ylitse Saatanan, tautien, heikkouksien ja kuoleman.
Siksi pidin kiinni minussa olevan jumalallisen elämän
tunnustamisesta ja päätin ettei Saatana saisi minua
koskaan muuttamaan tätä todistusta. Apostoli Johannes
kirjoitti Seurakunnalle sanoen, “Tämän minä olen
kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan
nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen
elämä…” (1. Johannes 5:13).
Miksi hän korosti iankaikkista elämää
tämänhetkisenä todellisuutenamme? Miksi on niin
tärkeää, että elämme tietoisina siitä, että meillä on
tällä hetkellä Jumala-elämä itsessämme? Kyse on siitä
vaikutuksesta ja mitä siitä seuraa, kun jollain on tämä
Jumala-elämä itsessään.
Yhdenkään taudin tai heikkouden ei tulisi menestyä
sinun kehossasi, sillä sinulla on iankaikkinen elämä. Pidä
kiinni omasta tunnustuksestasi riippumatta siitä, miltä
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sinusta tuntuu. Julista, että “Minulla on iankaikkinen
elämä! Sen vuoksi kieltäydyn majoittamasta yhtäkään
kipua, sairautta, tautia tai heikkoutta, Jeesuksen
Nimessä. Yksikään sairaus ei voi kestää ja pysyä tässä
kehossa. Iankaikkinen elämä tekee työtään minussa!”
Tunnusta näitä sanoja aina vähän väliä ja pidä
kiinni siitä, mikä sinulle kuuluu. Eikä aikaakaan, kun
tällaiset asiat lähtevät pois sinun kehostasi, olipa
kyseessä sitten esimerkiksi syöpäkasvain, diabetes tai
terminaalivaiheessa oleva sairaus. Tämä on sinussa
olevan iankaikkisen elämän aikaansaannosta. Vuodet
ovat vierineet ja olen saanut paistatella jumalallisessa
terveydessä. Iankaikkinen elämä tekee työtään minussa,
jokaisessa olemukseni säikeessä, kaikissa verisoluissa
ja jokaisessa kehoni luussa. Halleluja!
Meidän kutsumuksemme, oikeutemme
ja perintömme on elää yliluonnollisesti kaikkien
sairauksien, tautien ja heikkouksien yläpuolella, sillä
jumalallinen elämä tekee työtään meissä. Minulle
selvisi, että tämä ei ole totta ainoastaan Jumalan
kirjoitetussa Sanassa, vaan se on totta myös minun
hengessäni, sielussani ja kehossani. Omaa tämä sama
tietoisuus.

TUNNUSTUS
Iankaikkinen elämä tekee työtään minussa! Kieltäydyn
hyväksymästä kehossani mitään tauteja tai infektioita.
Elän ylempänä Saatanaa ja tämän maailman voimia.
Otan hallintavallan ja hallitsen kehoani Jumalan
Sanan avulla. Kieltäydyn antautumasta sairauksille,
taudeille ja heikkouksille. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 6:12; 1. Johannes 1:2; 1. Johannes 5:11-13 MSG

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 2:21-52 & 5. Mooses 13-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:1-12 & Psalmi 85-86
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LAITA SISÄLLÄSI OLEVA LUOVA VOIMA
TEKEMÄÄN TYÖTÄÄN
sunnuntai

Tämän minä olen teille puhunut, että
teillä olisi minussa rauha. Maailmassa
teillä on ahdistus; mutta olkaa
turvallisella mielellä: minä olen voittanut
maailman
(Johanneksen evankeliumi 16:33).
llä olevassa Sanan paikassa sanaksi “maailma”
Y
käännetty sana tulee kreikankielisestä sanasta
“cosmos”. Kosmos tarkoittaa maailmaa sellaisena kuin

se on, pitäen sisällään kaikki sen rakenteet, systeemit ja
siinä olevat asiat, mukaan lukien kaikki sen asukkaat ja
heidän tekonsa — kaiken, mitä he ovat tehneet, luoneet
tai perustaneet.
Heprealaiskirjeestä 11:3 löydämme toisen
kreikankielisen sanan “aion”, joka on käännetty myös
sanaksi “maailma”. “Aion” tarkoittaa kosmoksen
sisällä olevien asioiden kulkusuuntaa, aikakautta tai
toimintarakennetta. Se tarkoittaa siis kosmoksen
toimintaa suuressa mittakaavassa ja se koskee useita
eri ihmisiä käsittäviä aikakausia. Mihin tämä nyt viittaa?
Muista se, että Jeesus sanoi, “...Minä olen voittanut
kosmoksen.” Tämä tarkoittaa, että Hän voitti maailman
ja kaikki sen sisältämät asiat, asukkaat, heidän tekonsa,
voimansa ja kyvykkyytensä.
Ihmisten hallitessa tätä maailma, täytyy ymmärtää,
että kaikkia asioita, joita on tehty tai mitä he kohtaavat
tämän maailman rakenteissa tai toimintamenetelmissä,
voidaan manipuloida. Ihmiset voivat luoda heidän omat
“aioninsa” muokkaamalla kosmosta mieleisekseen. Sen
vuoksi he voivatkin pyrkiä käyttämään kosmoksen
sisältämiä asioita sinun vahingoittamiseen.
Mutta fakta kuitenkin on se, että Jumalan
“Rheman” (suussasi olevan Jumalan Sanan) avulla sinä
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voit päihittää minkä tahansa kosmoksen sisällä olevan
asian, joka on toteutettu, valmistettu tai käännetty
sinua vastaan omassa ajassasi tai aikakaudellasi.
Heprealaiskirjeen jakeessa 11:3 sanotaan, “Uskon
kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu
Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole
syntynyt näkyväisestä.”
Älä vain istu toimettomana ja anna Saatanan omine
joukkoineen riehua ja vääristellä asioita ympärilläsi;
korjaa, aseta raamit, tee täydelliseksi, kohenna ja
palauta asiat järjestykseen omassa “aionissasi”. Ole
itse hallintavallassa ja kontrollissa siitä, miten asiat
menevät sinun kohdallasi päivästä toiseen puhumalla
ääneen Jumalan Sanaa. Sinun sisälläsi oleva luova
voima on sitä varten, että sinä voit muovailla elämäsi
ja elinolosuhteesi sellaisiksi kuin itse tahdot ja siksi,
että voit muuttaa kohtaloita sekä asioiden kulkua täällä
meidän maailmassamme. Laita tämä voima käytäntöön.

RUKOUS
Rakas Isä, uskoni ja sinun Sanasi kautta minä linjaan
oman elämäni kulkemaan samassa linjassa sinun
suunnitelmasi, tarkoituksesi ja täydellisen tahtosi
kanssa. Paistattelen jokaisella elämäni osa-alueella
sinun rauhassasi, menestyksessä ja tuotteliaisuudessa.
Jokainen tekemäni hyvä työ menestyy ja kaikki
elämässäni olevat asiat mukautuvat sinun tahtosi ja
tarkoituksesi mukaiseen linjaan, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Joosua 1:8; Heprealaiskirje 11:1; Johannes 1:1-3;
Kolossalaiskirje 1:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 3:1-38 & 5. Mooses 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:13-23 & Psalmi 87-88
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PUHU ÄÄNEEN “RHEMAA”
Uskon kautta me ymmärrämme, että
maailma on rakennettu Jumalan
sanalla, niin että se, mikä nähdään,
ei ole syntynyt näkyväisestä
(Heprealaiskirje 11:3).

H

uomasimme edellisen päivän opetuksen
perusteella, että voimme muovailla, korjata,
palauttaa tai uudelleen luoda oman maailmamme
soveltamalla oikeita uskonperiaatteita. Mutta mikä on
tarkalleen ottaen muovannut ja suunnitellut alun perin
kaikki nämä “aionit” - maailman järjestelmät niiltä osin,
mitä tulee sen sosioekonomisiin rakenteisiin sekä eri
aikakausien ympäristötekijöihin, mukaan lukien taiteet
ja tieteet? Jumalan Sana. Tämä “Sana” on käännetty
kreikankielisestä sanasta “Rhema”, joka tarkoittaa
puhuttua sanaa.
“Rhema” on “asia”, mikä tarkoittaa sitä, että
se on hengellistä konkretiaa. Ja muista, että kaikki
näkemäsi asiat ovat saaneet alkunsa näkymättömästä
ja Jumalan “Rhema” on näkymätön “asia”. Joten kun
me puhumme Jumalan “Rhemaa”, me vapautamme
asioita ja Raamatun mukaan, “se, mikä nähdään, ei
ole syntynyt näkyväisestä”, näkymättömät asiat on
tehty Jumalan “Rheman” kautta (Heprealaiskirje 11:3).
Halleluja.
Puhu siis aina vähän väliä ilmoille “Rhema-sanoja”;
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Isän antamia sanoja. Jotta jokin sana olisi Jumalan
“Rhema-sana”, sen täytyy tulla Jumalalta, sinun sisälläsi
asuvan Jumalan Pyhän Hengen kautta. Sen vuoksi
onkin niin tärkeää, että rukoilet paljon Hengessä.
Kun toimit näin, tulet huomaamaan sen, miten lausut
ymmärrykselläsi Jumalan Hengen inspiroimia sanoja;
kyse on silloin “Rhema-sanoista”.
Kun tuot näitä sanoja esiin hengestäsi ja lausut ne
ääneen, nämä hengelliset “asiat” tulevat vapautetuiksi
oman elämäsi hengelliseen todellisuuteen ja sinun
“aionisi” tulee olemaan puhumasi Jumalan “Rheman”
kontrolloimana. Siunattu olkoon Jumala! Hallitse siis
omaa maailmaasi Jumalan Sanalla. Puhu Hengen kautta
ääneen Jumalan Sanaa. Anna “Rhema-sanojen” tulla
julki ja luo itsellesi sellainen maailma, jonka tahdot.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minun sanani on voideltu voimalla, sillä olen
täynnä Pyhää Henkeä! Jumalan “Rhema” on
tänään huulillani ja julistan Jeesuksen Nimessä, että
minä vaellan jumalallisessa terveydessä, kasvussa
ja menestyksessä sekä etenen elämässäni suurin
harppauksin. Elämäni on Jumalan kunniaksi. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 6:17-18; Luukas 4:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:1-13 & 5. Mooses 18-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:24-32 & Psalmi 89
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN AUTTAA MEIDÄN HEIKKOUTTAMME
Samoin myös Henki auttaa meidän
heikkouttamme. Sillä me emme tiedä,
mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin
rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee
meidän puolestamme sanomattomilla
huokauksilla (Roomalaiskirje 8:26).

A

vausjakeemme ensimmäisessä osassa
sanotaan: “Samoin myös Henki auttaa
meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä
meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi…”
Huomaa, että Paavali ei sanonut, että me emme tiedä
ollenkaan, mitä rukoilla; pikemminkin hän huomauttaa,
että emme tiedä niin kuin meidän tulisi tietää. Tämä
heikkous johtuu siis rajallisesta tiedon määrästä,
mutta Pyhä Henki auttaa meitä tässä. Se on osa
Hänen palvelutyötään elämässämme, joka meidän on
tunnistettava ja hyödynnettävä.
Jos kohtaat joskus sellaisen tilanteen, josta sinulla
ei ole tarpeeksi yksityiskohtia tai tietoja; älä vaivu
epätoivoon. Luota Pyhään Henkeen. Sana sanoo,
että Henki itse rukoilee puolestamme sanattomin
huokauksin. Toisin sanoen, Pyhä Henki astuu väliin
ja rukoilee puolestasi. Hän ottaa tilanteen haltuun
puolestasi ja suorittaa esirukoustehtäväänsä sinussa
ja sinun kauttasi.
Tämä on niin tärkeää, koska Pyhä Henki ei rukoile
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yksin. Hän tarvitsee sinun puhekykyäsi. Raamattu
kertoo esimerkiksi Apostolien teoissa 13:2, että kun
apostolit paastosivat ja rukoilivat, Pyhä Henki sanoi:
“Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön,
johon minä olen heidät kutsunut.”
Herran ohjeistus koskien sitä, että Barnabas ja
Saul (josta tuli myöhemmin Paavali) tulisi pyhittää
palveluksen työhön, tuli esiin profetaalisena sanana,
jonka yksi paastoavista ja rukoilevista henkilöistä
puhui ääneen. Joku heistä siis vastaanotti tämän sanan
ja puhui sen sitten ääneen, mutta tämä on kuitenkin
raportoitu meille, että ”Pyhä Henki sanoi….” Tämä on
Pyhän Hengen palvelutyötä sinussa. Hän auttaa sinua
rukoilemaan oikein ja tehokkaasti sekä puhumaan
sinun kauttasi Jumalan Sanaa tulemaan toteen.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos Pyhän Hengen esirukouksen
palvelutyöstä minussa ja minun kauttani. Otan
hyödyn irti kaikesta siitä tiedosta, mitä välität henkeeni
tärkeitä asioita koskien. Pyhä Henki auttaa minua
rukoilemaan tehokkaasti ja toteuttamaan täydellisen
tahtosi elämässäni ja kaikessa tekemisessäni,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 14:16 AMPC; Roomalaiskirje 8:26 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 4:14-44 & 5. Mooses 22-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 2:1-11 & Psalmi 90
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN PUHUU HENKEESI
Minun lampaani kuulevat minun
ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne
seuraavat minua (Johannes 10:27).

“M

inä olen uudestisyntynyt ja puhun kielillä.
Rukoilen, mutta en ole koskaan kuullut
Pyhän Hengen vastaavan tai puhuvan minulle. Onko
minussa jotain vikaa?” Jotkut ihmiset löytävät itsensä
kyselemästä tätä kysymystä yhä uudelleen ja uudelleen.
Jos sinun on kristittynä vaikea erottaa Hengen
ääntä, se ei johdu siitä, että Hänen äänensä olisi heikko,
kun Hän puhuu. Ensinnäkin Pyhä Henki on luultavasti
puhunut sinulle, et vain ole kuullut Häntä tai luulet, että
oma mielesi on puhunut sinulle. Pyhä Henki puhuu
meille aina, mutta me emme kuuntele Häntä fyysisillä
korvillamme, vaan hengellämme; kuuntelemme Häntä
sisimmästämme käsin.
Jos kuuntelet hengelläsi, sinä kuulet Häntä. Ja kun
tutkit Raamatun Kirjoituksia, Hän puhuu sinulle. Hän
puhuu sinulle Raamatun kautta. Siksi aina, kun tutkit
Sanaa, se on tilaisuus Pyhälle Hengelle palvella sinua
ja puhua sinulle. Joten hyväksy Hänen opetuksensa
ja Hänen opastuksensa Raamatusta. 2. Timoteuskirje
3:16 sanoo: “Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt
Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi
vanhurskaudessa.”
Kun kristitty sanoo: “Puhun Herralle, mutta Hän
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ei vastaa minulle”, tällaisen henkilön on ymmärrettävä,
että kun puhut hänelle, Hän ei välttämättä puhu sinulle
juuri silloin, kun sinä olet polvillasi odottamassa; ei! Hän
ei välttämättä toimi juuri sillä hetkellä, mutta Hän aina
puhuu sinulle. Hän puhuu sinulle joka päivä.
Joten Jumalan lapsena, älä koskaan sano: “En
tiedä, puhuuko Pyhä Henki minulle.” Sano, mitä Jeesus
sanoi: “Minä tunnen Isän, ja Hän tuntee minut.” Kuulen
ja tunnen Hänen äänensä. Jeesus sanoi: “Minun
lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen
ne, ja ne seuraavat minua” (Johannes 10:27). Joten
sano: “Tunnen Mestarin äänen. Tunnen Pyhän Hengen
äänen ja Hän puhuu minulle.”
Kun sanot tämän, henkesi tulee tietoiseksi
sisälläsi olevasta Pyhän Hengen äänestä, Hänen
johdatuksestaan ja niistä sanoista, joita Hän puhuu
elämääsi.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua tästä kyvystä, että voin kuulla
sinun puhuvan minulle Sanasi ja Henkesi kautta.
Kiitos, että tunnistan äänesi. Henkeni on herkkänä
äänellesi. Hengen tiet ovat paljastettuina minulle
ja minua ohjataan sisäisesti sekä Sanan kautta
tuntemaan ja kulkemaan elämän polkuja pitkin,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 30:21; Apostolien teot 13:2; Johannes 16:7-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:1-16 & 5. Mooses 25-27
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 2:12-20 & Psalmi 91
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MIEKKA JA KILPI
Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla
voitte sammuttaa kaikki pahan
palavat nuolet… ja Hengen miekka,
joka on Jumalan sana
(Efesolaiskirje 6:16-17).

J

umalan Sana on miekka. Se on hyökkäysase
hengellisessä sodankäynnissä. Huomaa, että
Paavali ei sanonut: “Ja ota… Hengen miekka, joka
on Jumalan kirjoitettu sana (logos).” Hän ei pyytänyt
sinua tyrkkäämään, iskemään tai lyömään vihollista
fyysisellä Raamatulla käyttäen sitä kuin fyysistä miekkaa,
ei! Kreikan käännös tälle sanalle “sana” on tässä kohtaa
“Rhema”, joka tarkoittaa puhuttua Sanaa.
“Rhema” on jokin tietty Sana, tiettynä aikana,
tiettyä tarkoitusta varten. Jumalan “Rhema” on siis
Jumalan Sana, joka siirtyy sydämeltäsi huulillesi – se on
innoitettu Sana, joka tulee ulos suustasi. Kun Mestari
kohtasi paholaisen, Raamattu kertoo meille: “Jeesus
vastasi hänelle sanoen: Kirjoitettu on: ei ihminen elä
ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta”
(Luukas 4:4 KJV). Jälleen kerran tämä alleviivattu sana
on käännetty kreikan kielisestä sanasta “Rhema”.
Herra Jeesus käytti puhuessaan “Rhemaa”, Hengen
miekkaa (puhutun Sanan asetta) ja sai paholaisen
hämmentymään.
Jumalan “Rhema”-sana ei ole vain jokin sana, jonka
pidät sydämessäsi, vaan se on Jumalan innoittama sana,
joka tulee ulos suustasi. Se on aina sana, jonka olet
sanonut tai sana, jonka olet sanomassa. Halleluja! Laita
Sana aina huulillesi, koska jos se ei tule ulos suustasi,
se ei ole miekka eikä se ole ase.
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Aivan kuten “Rhema”-sana on ase, jolla hyökkäät
vihollista vastaan, uskosi on myös ase, se on kilpi
vihollista ja hänen hyökkäyksiään vastaan: “Kaikessa
ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki
pahan palavat nuolet.” Sinun ei tarvitse katsella
ympärillesi ja etsiä kilpeä, jota kutsutaan uskoksi; usko
on hengessäsi. Sinä synnyit uudesti varustettuna sillä
uskon määrällä, jonka tarvitset (Roomalaiskirje 12:3),
jotta voit elää voitokkaasti ja hallita tässä elämässä
loistokkaasti. Sinun tarvitsee vain kasvattaa uskoasi
lisäämällä elämääsi Jumalan Sanaa ja vahvistaa uskoasi
käyttämällä sitä.
Uskosi neutralisoi, sammuttaa ja tekee
vaarattomaksi kaikki pahan palavat nuolet, joita
vihollinen ampuu sinua kohti. Sinun uskosi voittaa kaikki
elämän olosuhteet ja vastoinkäymiset: “Sillä kaikki,
mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä
on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän
uskomme” (1. Johanneksen kirje 5:4). Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, sinun Sanasi on sydämessäni ja suussani,
se alkaa hallita, kun puhun sitä eteenpäin! Puhun
vanhurskautta, viisautta, hyvinvointia, voittoa ja
yltäkylläisyyttä. Ja uskon kilvellä minä sammutan ja
teen tehottomiksi vihollisen tuliset nuolet, valheet,
temput ja juonet, vaeltaen eteenpäin Herran voitossa.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 6:13-16; Heprealaiskirje 4:12; Heprealaiskirje
11:3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 5:17-39 & 5. Mooses 28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 2:21-29 & Psalmi 92-93
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN EI PYYTÄNYT MEITÄ RUKOILEMAAN
TURHAAN
Rukoilkaa lakkaamatta
(1. Tessalonikalaiskirje 5:17).

R

ukous voi olla erittäin tehokasta tai rukous voi
olla pelkkää uskontoa. On ihmisiä, jotka eivät
odota vastauksia, kun he rukoilevat. Heille rukous
on osa heidän uskonnollisuuttaan. Mutta Jumala ei
koskaan käskenyt meitä rukoilemaan tyhjän takia.
Rukous on todellista kommunikointia; itse asiassa sinä
puhut jollekulle, joka kuuntelee sinua ja on valmis
vastaamaan sinulle.
Tässä on toinen kaunis asia Herrasta: Hän tietää,
mitä sydämessäsi on jo ennen kuin pyydät sitä Häneltä.
Ennen kuin rukoilet, Hän tietää, mitä tulet sanomaan
Hänelle. Miksi Hän sitten odottaa sinun rukoilevan? Se
johtuu siitä, että Jumala toimii laillisesti. Huolimatta siitä,
että Hän rakastaa sinua, Hän toimii niiden sääntöjen ja
lakien mukaan, jotka Hän on Itse asettanut. Raamattu
kertoo meille, että Hän antoi ihmisille maan asuttavaksi
ja hallittavaksi. Siksi Jumala tarvitsee heidän kutsunsa,
jos Hänen odotetaan puuttuvan heidän olosuhteisiinsa.
Jos esimerkiksi maksat vuokrasi asianmukaisesti,
vuokranantajasi ei voi vain kävellä asuntoosi, vaikka
hän omistaakin sen, koska se olisi laitonta. Hän voi
kuitenkin tulla asuntoosi, jos kutsut hänet sinne, koska
sinä olet se, joka huolehtii siitä asunnosta parhaillaan.
Näin asiat toimivat myös Jumalan kanssa. Tämä
maailma on uskottu meidän käsiimme. Hän tarvitsee
kutsumme puuttuakseen ihmisten asioihin.
Kun joudut vaikeuksiin tai et tiedä, mitä tehdä jossain
tietyssä tilanteessa ja tarvitset Hänen väliintuloaan,
sinun täytyy pyytää sitä, vaikka Hän näkee, mitä on
tapahtumassa. Otetaan esimerkkinä tähän se, miten
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Jumala toimi israelilaisten kanssa. Hesekielin kirjassa 36
Hän luetteli monia eri siunauksia, jotka kuuluivat heille
ja sitten jakeessa 37 Hän sanoi: ”Näin sanoo Herra,
Herra: Vielä tätäkin annan Israelin heimon minulta
anoa, että tekisin heille sen: minä lisään heille ihmisiä
runsaasti kuin lammaslaumaa” (Hesekiel 36:37). Näin
Jumala toimii laillisesti.
Rukousten kautta sinä ilmaiset ajatuksiasi, tunteitasi
ja rukousaiheitasi Jumalalle, joihin Hän taas reagoi
antamalla sinulle vastauksia. Kun rukoilet, varsinkin
Hengen antamilla kielillä, Pyhä Henki laittaa suuhusi
sanoja — pyhitettyjä sanoja — joita voit puhua Jumalalle
saadaksesi aikaan muutoksia omaan maailmaasi.
Rukouksella on tärkeä paikka kristityn elämässä.
Kaikkien loistavien etujen ja siunausten lisäksi rukous
takaa sinulle Jumalan suojan. Sinun epävarmuutesi
katoaa ja saat rohkeutta käydä käsiksi kaikkeen
siihen, mitä kohtaat tässä elämässä. Joten, aivan kuten
avausjakeessamme kehotetaan, rukoile lakkaamatta.
Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos, että ilahdut aina, kun kuulet
rukoukseni ja saat vastata niihin. Nytkin rukoilen
sitä, että vanhurskaus vuodatetaan kansakuntien
ylle niin, että se saa aikaan pelastumisia kaikkialla.
Kiitos armosi Hengestä, joka tekee työtään ihmisten
sydämissä niin, että he ovat vastaanottavaisempina
Evankeliumille enemmän kuin koskaan aiemmin,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 18:1; Efesolaiskirje 6:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:1-16 & 5. Mooses 29-30
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 3:1-12 & Psalmi 94
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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AVAIMIA TEHOKKAASEEN RUKOUKSEEN
Ja kun hän oli eräässä paikassa
rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs
hänen opetuslapsistansa hänelle: “Herra,
opeta meitärukoilemaan”
(Luukkaan evankeliumi 11:1).

K

un tutkit profeettojen ja apostolien, jopa
Herran Jeesuksen Kristuksen elämää, huomaat,
että he olivat erittäin tehokkaita rukouselämässään.
Avausjakeessamme opetuslapset pyysivät Jeesusta
opettamaan heille, kuinka rukoilla, koska he huomasivat,
että Hänen rukouksensa olivat tehokkaita. Joten se ei
vielä itsessään riitä, että joku vain rukoilee. Se, mikä
tuottaa tulosta, on vanhurskaan tehokas ja palava
rukous.
Tehokkaita rukouksia varten on raamatullisia
sääntöjä ja ohjeita. On joitain asioita, joiden puolesta
sinun tulee rukoilla jatkuvasti, sinun tulee esirukoilla
niiden puolesta jatkuvasti. On myös sellaisia asioita,
joiden puolesta sinun tulee rukoilla vain kerran, koska
jos jatkat rukousta niiden puolesta, ajaudut epäuskoon
sen sijaan, että käyttäisit uskoasi.
Sitten on myös sellaisia asioita, joiden puolesta
sinun ei pitäisi rukoilla ollenkaan, koska riippumatta
siitä, kuinka kauan rukoilet niiden puolesta, Jumala
ei aio vastata, koska pyyntösi on hengellisesti laiton.
Joten on olemassa erilaisia rukouksia ja niitä koskevia
sääntöjä. Hanki kirjamme: “Praying the Right Way”
(Rukoile oikealla tavalla) ja “How to Pray Effectively”
(Kuinka rukoilla tehokkaasti) oppiaksesi lisää. Sinun ei
tulisi vain rukoilla, vaan sinun tulisi rukoilla sääntöjen
mukaisesti ja nämä säännöt määräytyvät erilaisten
tarpeiden mukaan.
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Eräs tärkeä asia, mitä tarvitset Jumalalta
rukouksessa, on suunta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että sinun pitäisi koko ajan kysellä Häneltä, kuinka
rukoilla missäkin tilanteessa, vaan ilman kysymistäkin
Hän antaa sinulle suunnan Pyhän Hengen kautta, sillä
se on yksi niistä asioista, joita Pyhä Henki on tullut
tekemään elämääsi. Tämän vuoksi sinun tulee rukoilla
usein Hengen antamilla kielillä.
Pyhä Henki ja Sana ovat avaimiasi tehokkaaseen
rukoukseen. Pyhä Henki tuo Jumalan Sanan
ymmärrykseesi, kun rukoilet. Muista, mitä Jeesus sanoi:
Hän ohjaa sinut kaikkeen totuuteen. Hän opettaa
sinulle kaiken (Johannes 14:26). Hän näyttää sinulle,
miten toimia eri tilanteissa. Jeesus sanoi: “Joka minua
seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on
oleva elämän valo” (Johannes 8:12). Kuinka sinä siis
seuraat Häntä? Se tapahtuu Sanan ja Pyhän Hengen
johdatuksen kautta. Pyhä Henki elää sinussa tänään
ja Hän muistuttaa sinua Raamatun Kirjoituksista —
Jumalan Sanasta — opastaakseen sinua kaikessa, myös
tehokkaassa rukouksessa.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos tästä arvokkaasta Pyhän Hengen
lahjasta, jonka lähetit luokseni antamaan minulle
ohjausta ja johdattamaan minut kaikkeen totuuteen,
kuten esimerkiksi siinä, kuinka rukoilla tehokkaasti.
Tänään Pyhä Henki johdattaa minua tuntemaan lisää
tahtoasi ja rukoilemaan sitä, että tahtosi tapahtuu.
Rukouksieni kautta saan valtavaa voimaa saatavilla
olevaksi, joka muuttaa maailmaani, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Johannes 5:15-16; Jaakob 5:16 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 6:17-49 & 5. Mooses 31-32
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 3:13-19 & Psalmi 95-96
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VALTAKUNNAN JA KIRKKAUDEN
KANTAJAT
Että teidän on vaeltaminen arvollisesti
Jumalan edessä, joka kutsuu teitä
valtakuntaansa ja kirkkauteensa
(1. Tessalonikalaiskirje 2:12).

J

eesuksen opetuksen mukaan Jumalan Valtakunta
on jo tullut. Itse asiassa Raamattu kertoo, että
tämä Valtakunta on sydämissämme ja että kyse on
hengellisestä valtakunnasta: “Ei Jumalan valtakunta
tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: ‘Katso,
täällä se on’, tahi: ‘Tuolla’; sillä katso, Jumalan
valtakunta on sisällisesti teissä” (Luukas 17:2021). Emme siis ole “matkalla” Valtakuntaan; ei! Me
kannamme Valtakuntaa sisällämme. Me emme ole vain
tässä Valtakunnassa, vaan me olemme myös tämän
Valtakunnan kantajia.
Tässä Valtakunnassa on myös kirkkaus. Nämä
kaksi eivät ole erillisiä asioita toisistaan. Raamattu
puhuu Valtakunnan kirkkaudesta. Kun vastasimme
Valtakunnan kutsuun, samalla me vastasimme myös
kirkkauden kutsuun: “Siihen hän on myös kutsunut
teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden”
(2. Tessalonikalaiskirje 2:14). Olemme saaneet myös
kirkkauden. Halleluja!
Ei ihme, että Jeesus sanoi Johanneksen
evankeliumissa 17:22 rukouksessaan Isälle: “Ja
sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä
olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin
me olemme yhtä” (Johannes 17:22). Paavali sanoi
Roomalaiskirjeessä 8:30, että meidät on kirkastettu.
Tämä kirkkaus on iankaikkista ja se on hengessämme:
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“Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut
teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa…” (1.
Pietarin kirje 5:10). Siunattu olkoon Jumala!
Raamattu kuvailee tätä kirkkautta “erinomaiseksi
kirkkaudeksi” (2. Pietari 1:17). 2. Korinttolaiskirje 3:10
kutsuu sitä “ylenpalttiseksi kirkkaudeksi”. Tämä on
Valtakunnan kirkkautta, johon me kuulumme ja jota me
kannamme mukanamme. 2. Pietarin kirje 1:3 sanoo,
että meidät on kutsuttu kirkkauteen ja täydellisyyteen.
1. Pietarin kirje 2:9 (AMPC) vie tämän vielä
pidemmälle sanoessaan, että meidän tulee “julistaa
Hänen ihmeellisiä tekojaan ja tuoda esiin Hänen
tekojaan ja täydellisyyttään, Hänen, joka on
pimeydestä kutsunut teidät Hänen ihmeelliseen
valoonsa.” Syy, miksi voimme tuoda esille Hänen
kirkkauttaan — Hänen hyvyyttään ja täydellisyyttään —
johtuu siitä, että me kannamme sitä sisimmässämme.
Halleluja! Ilmaise siis Hänen kirkkauttaan omassa
maailmassasi ja tee vaikutusta toisiin ihmisiin sinussa
olevalla Valtakunnan elämällä.

TUNNUSTUS
Olen Jumalan Valtakunnan voiman, kirkkauden ja
vallan kantaja. Valtakunta laajenee minussa ja minun
kauttani; Jumalan kirkkaus vaikuttaa maailmaani
ja ympäristööni. Olen tietoinen tämänhetkisestä
paikastani Kristuksessa ja vaellan sen todellisuudessa.
Tuon esiin Hänen vanhurskauttaan Hänen Nimensä
kirkkaudeksi. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 8:30; Heprealaiskirje 2:10;
1. Tessalonikalaiskirje 2:12 ESV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:1-35 & 5. Mooses 33-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 3:20-25 & Psalmi 97
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LEPO KRISTUKSESSA
Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo
varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt
hänen lepoonsa, on saanut levon
teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala
omista teoistansa
(Heprealaiskirje 4:9-10).
uomaa yllä oleva alleviivattu lause: “Sillä
H
joka on päässyt hänen lepoonsa....” Kyse on
Kristuksessa olevasta levosta. Tämä on jotain, joka on

paljon enemmän kuin vain lepo fyysiselle keholle. Kyse
on sieluusi kohdistuvasta levosta, joka aikaansaa sen,
että et enää kamppaile etkä raada minkään vuoksi. 2.
Pietarin kirje 1:3 sanoo: “Koska hänen jumalallinen
voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään
ja jumalisuuteen tarvitaan….”
Kaikki, mitä tarvitset menestykseen, vaurauteen,
voittoon, terveyteen ja suurenmoisuuteen, on sinun
saatavillasi Kristuksessa. Joten miksi olisit huolissaan?
Sinun ei tarvitse enää kamppailla elämässäsi. Nauti
Jumalan levosta. Halleluja! Jeesus sanoi: “Sentähden
minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä
söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä
päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin
ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet” (Matteus
6:25).
Paavali kirjoitti Hengen kautta Seurakunnalle
Filippiläiskirjeessä 4:6: “Älkää mistään murehtiko,
vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi.” On
olemassa monia ihmisiä, jotka eivät ole ymmärtäneet
tätä totuutta ja siksi he eivät nauti elämässään
täydellisestä levosta ja siunauksista. He työskentelevät
ja uurastavat työssään, liiketoimissaan, projekteissaan
ja jopa evankelisissa velvollisuuksissaan todella kovasti
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huonoilla tuloksilla tai jopa ilman tuloksia.
Jos tämä kuvastaa sinua, tarvitset mielesi
uudistamista. Kamppailumme ei miellytä Jumalaa.
Siksi Pyhä Henki lähetettiin auttamaan meitä.
Johanneksen evankeliumissa 14:16 (AMP) Jeesus
sanoi: “Ja minä pyydän Isää ja hän antaa teille toisen
Auttajan (Lohduttajan, Puolustajan, Esirukoilijan
– Neuvonantajan, Vahvistajan, Rinnallakulkijan),
olemaan kanssanne ikuisesti.” Hän on täällä tänään,
ja Hän on nyt sinun Auttajanasi.
Et ole yksin. Kristus on sinussa ja kanssasi, joten älä
tee työtä ja kulje yksin. Elä Hänen levossaan. Raamattu
sanoo, että me istumme yhdessä Hänen kanssaan
taivaallisissa: “Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt
meidät ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät
istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa”
(Efesolaiskirje 2:6 KJV). Tämä ei ole vaikeuksien,
kamppailun tai kaaoksen paikka, vaan levon, vallan,
voiman ja auktoriteetin paikka. Raamattu sanoo, että
kaikki hänen tekonsa ovat olleet valmiina maailman
perustamisesta asti (Heprealaiskirje 4:3). Nyt Hän
sanoo: “Nauti kaikesta.” Elä Hänen levossaan, sillä
kaikki on sinun.

TUNNUSTUS
Osa minun perintöäni Aabrahamin siemenenä on
se, että menestyn ja menen jatkuvasti eteenpäin
elämässäni kirkkaudesta kirkkauteen ilman
kamppailua. Elän iankaikkisesti Jumalan levossa. Nyt
ja aina vaellan Hänen kirkkaudessaan ja tuon esille
Hänen rakkauttaan, armoaan ja vanhurskauttaan.
Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 11:28-30; 1. Pietari 5:7; Matteus 6:25-34 MSG

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 7:36-50 & Joosua 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 3:26-31 & Psalmi 98-100
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SE TAPAHTUI SINUN TÄHTESI
Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan,
pää; hän, joka on alku, esikoinen
kuolleista nousseitten joukossa, että
hän olisi kaikessa ensimmäinen
(Kolossalaiskirje 1:18).

T

ämä ilmaus “esikoinen kuolleista nousseitten
joukossa” ei tarkoita ensimmäisenä kuolleista
noussutta. Ihmisiä oli noussut ylös kuolleista jo ennen
Jeesuksen sijaiskuolemaa, joten tässä, mistä apostoli
Paavali kertoo meille Hengen kautta, on kyse jostain
muusta. Kun Jeesus kuoli, Hän kuoli hengellisesti,
joten Hän nousi ensimmäisenä ylös hengellisestä
kuolemasta.
Hengellinen kuolema tarkoittaa eroa Jumalasta.
Kun Jeesus riippui ristillä, Hän kärsi tuskista, sillä
hänet erotettiin Isästä. Raamattu sanoo, että Hän
huusi kovalla äänellä: “...Eeli, Eeli, lama sabaktani?
Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut
hylkäsit?” (Markus 15:34). Tämä oli seurausta siitä,
että Hänet tehtiin synniksi meidän tähtemme. Hänet
erotettiin Isästä meidän tähtemme. Raamattu sanoo:
“Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme
teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan
vanhurskaudeksi” (2. Korinttolaiskirje 5:21).
Jeesuksen oleminen helvetissä olisi ollut laitonta,
koska Hänessä ei ollut syntiä, mutta Hän meni sinne
meidän sijastamme. Kolossalaiskirje 2:15 (KJV) kuvailee
sitä, kuinka Hän kävi kamalaa taistelua Saatanaa
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vastaan helvetissä ja voitti hänet ja kaikki hänen
pimeyden joukkonsa: “Ja riisuttuaan vallat ja voimat,
hän teki heistä julkisen näytöksen voittaen heidät.”
Kukaan ei ollut koskaan ennen päässyt ulos
hengellisestä kuolemasta tai Saatanan orjuudesta,
mutta Jeesus teki sen. Hän maksoi täyden hinnan
jokaisesta ihmisestä. Ja koska vanhurskas ihminen
annettiin syntisten puolesta, siksi syntisille tuli lailliseksi
ja mahdolliseksi saada Hänen vanhurskautensa.
Hän otti meidän paikkamme syntisinä, jotta me
saisimme Hänen vanhurskautensa. Nyt olemme yhtä
vanhurskaita kuin Jeesus!
Hän on tehnyt sinusta ilmaisun omasta
vanhurskaudestaan, koska Hän kuoli hengellisesti
puolestasi ja kun Hän nousi kuolleista, sinä olit Hänessä.
Nyt sinä hallitset Hänen kanssaan taivaallisessa
ulottuvuudessa – elämän ulottuvuudessa. Siunattu
olkoon Jumala!

TUNNUSTUS
Siunattu Isä, kiitän sinua Jeesuksen uhrista puolestani,
jonka kautta minut on tehty vanhurskaaksi. Minä
vaellan vanhurskaudessasi ja tuon sitä esiin
kaikkialla. Hallitsen Kristuksen kanssa taivaallisessa
ulottuvuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:17; 1. Korinttolaiskirje 1:30;
2. Korinttolaiskirje 5:21 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:1-21 & Joosua 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 4:1-10 & Psalmi 101
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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AMMENNA PELASTUKSEN LÄHTEISTÄ
keskiviikko

Te saatte ilolla ammentaa vettä
pelastuksen lähteistä (Jesaja 12:3).

V

uosia sitten, kun olin vielä opiskelija, päätin,
että tulen aina olemaan onnellinen. Huomasin
jo varhain Jumalan Sanasta, että ketään ei ole
lähetetty tekemään minua onnelliseksi, koska Jeesus
teki jo kaiken, mitä tarvitaan siihen, että minulla voi
olla sanoinkuvailematon ja kirkkauden täyteinen
ilo. Tämä ilo on hengessäni. Ole siis aina innoissasi
Jumalan asioista. Äläkä jää odottamaan, että joku tulisi
tekemään sinut onnelliseksi.
Kun olet vastaanottanut pelastuksen, ilo kumpuaa
sinun sisimmästäsi — hengestäsi. Raamattu sanoo: “Te
saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä”
(Jesaja 12:3). Onnellisuus on mielentila ja se on yksi
ilon hedelmistä. Sinulla on myös muita ilon hedelmiä:
naurua, huutamista, laulua ja tanssia. Ja tiesitkö, että
antaminen on yksi ilon hedelmä? Kun olet täynnä iloa,
sinä annat.
Oletko koskaan huomannut, että kun joku pyytää
sinulta jotain, ja jos sillä hetkellä olet täynnä iloa,
vastauksesi on melkein aina “kyllä”. Sinun on hyvin
hankalaa torjua heitä tai hylätä jotain, mitä he tarjoavat
tai ehdottavat, tai sanoa heille “ei”.
Aivan samalla tavalla, kun sinä olet täynnä
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iloa Herran edessä, sinun ei tarvitse pyytää mitään.
Ainoastaan sillä on merkitystä, että sydämessäsi on
jokin toive. Ja kun sinä ilmaiset iloa, toiveesi täyttyvät.
Raamattu sanoo: “Silloin sinulla on ilo Herrassa,
ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa”
(Psalmi 37:4). Ilo on yksi niistä asioista, jonka ylistys ja
palvonta saavat aikaan sinussa.
Joten pyri olemaan ajoissa, kun menet
seurakuntaan. Älä menetä Jumalanpalveluksen ylistysja palvontaosuuksia, koska ne ovat erittäin tärkeitä.
Tulet huomaamaan, kuinka rukouspyyntöjesi luettelo
lyhenee. Sinun ei tarvitse rukoilla niin monien asioiden
puolesta. Kun iloitset Herrassa, Hän täyttää sydämesi
toiveet ja salaiset pyynnöt.

TUNNUSTUS
Olen aina iloinen ja täynnä ylistystä, sillä tiedän
sen, että Jumala täyttää kaikki sydämeni toiveet ja
salaiset pyynnöt, kun iloitsen Herrassa. Elämäni on
täynnä iloa ja onnellisuutta. Herran ilo sydämessäni
on minun voimani ja saan ilolla ammentaa, syvältä
hengestäni erinomaisuutta, voittoja, vaurautta,
rauhaa, menestystä, terveyttä ja muita upeita
siunauksia. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 16:25-26; 2. Aikakirja 20:22; 1. Pietari 1:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:22-39 & Joosua 5-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 4:11-25 & Psalmi 102
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LUOTU ILMAN VIRHEITÄ
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä
varten, jotka Jumala on edeltäpäin
valmistanut, että me niissä vaeltaisimme
(Efesolaiskirje 2:10).

A

mplified-käännös tästä avausjakeestamme
näyttää meille jotain todella poikkeuksellista.
Se sanoo: “Sillä me olemme Jumalan [omaa] käsityötä
(Hänen tekoaan), uudelleenluodut Kristuksessa
Jeesuksessa, [uudeksi syntyneet] jotta voisimme tehdä
niitä hyviä töitä, jotka Jumala on ennaltamäärännyt
(suunnitellut etukäteen) meille [kulkeaksemme
niitä polkuja, jotka Hän on valmistanut jo ennen
aikaamme], että me niissä vaeltaisimme [eläen sitä
hyvää elämää, jonka Hän on ennaltajärjestänyt ja
tehnyt valmiiksi meidän elettäväksemme].”
Sinä olet Jumalan erinomaista tekoa ja käsityötä.
Kyse on samasta asiasta kuin jos sinulla olisi puhelin,
jonka on valmistanut Samsung. Heillä on oma
tavaramerkkinsä puhelimessaan, joka osoittaa että
puhelin on Samsungin. Samalla tavalla Jumalalla on
oma tavaramerkkinsä sinussa. Ja muista, että kaikki,
mitä Jumala suunnittelee ja tekee, on erinomaista ja
iankaikkista.
Joten jos tämä on totta, silloin Jumala ei odota,
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että sinä annat periksi sairauksille, taudeille tai tämän
maailman voimille, koska Hän on tehnyt sinusta aivan
ylivoimaisen niitä vastaan. Hän teki sinusta vahvemman
kuin tämän nykyisen pimeän maailman heikkoudet,
turmelevat vaikutukset ja negatiivisuudet. Mikään tässä
maailmassa ei voi satuttaa tai estää sinua.
Siksi yksi uskovien tunnusmerkeistä, kuten Jeesus
luetteli Markuksen evankeliumissa 16:17-18, on: “...jos
he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita.”
Hän haluaa sinun ajattelevan näin. Et ole kuten kaikki
muut. Olet ylivertainen olento; olet samaa luokkaa
Jumalan kanssa, luotu ilman virheitä. Sinut on luotu
toimimaan täydellisesti ja erinomaisesti elämässä.
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Olen luotu hyviä töitä varten ja elämään sitä hyvää
elämää, jonka Jumala on minulle ennalta suunnitellut.
Elän Jumalan kunniaksi. Vaellan erinomaisuudessa ja
varmassa menestyksessä. Sen lisäksi, että minulla on
taivaallisen Isäni luonne, minussa on myös Hänen
tavaramerkkinsä. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 2:10 NLT; Jaakob 1:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 8:40-56 & Joosua 7-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 5:1-11 & Psalmi 103
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

united kingdom:

south africa:

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

+27 11 326 0971

nigeria:

usa:

+234 1 8888186

+1(800) 620-8522

canada:

+1 416-667-9191

finnish

KIRJOITTAJASTA

P

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