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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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sunnuntai

JUHLI JOKA PÄIVÄ HÄNEN
HYVYYTTÄÄN

1

Sekään, mitä leiville tapahtui, ei
ollut avannut heidän silmiään. Niin
paatuneet heidän sydämensä olivat
(Markuksen evankeliumi 6:52).
aamattu kertoo meille Markuksen evankeliumin
R
6. luvussa siitä, miten pelko lamautti Jeesuksen
opetuslapset, kun he näkivät Hänen kävelevän

veden päällä. Miksi he oikein pelkäsivät? Löydämme
vastauksen jakeesta 52: “Sekään, mitä leiville tapahtui,
ei ollut avannut heidän silmiään. Niin paatuneet
heidän sydämensä olivat.”
He olivat nähneet Jeesuksen tekevän useita
ihmeitä. Niistä viimeisin oli se, kun Hän moninkertaisti
leipien ja kalojen määrän ruokkiakseen niillä tuhansia
ihmisiä (Lue Matteus 14:13-21). Siltikään se ei näyttänyt
merkitsevän opetuslapsille mitään; heidän sydämensä
olivat yhä paatuneita. Jotkut ovat yhä nykyäänkin
Seurakunnassa tällaisia. He eivät huomioi Hengen
kautta tässä ajassa tehtyjä Kristuksen ihmeitä niin kuin
heidän tulisi.
Tämä tuo mieleeni erään todella inspiroivan
kokemukseni vuodelta 1981. Osallistuin silloin
erääseen massakokoukseen, jonka vierailevaksi
puhujaksi Arkkipiispa Benson Idahosa oli kutsunut
R.W Schambachin, joka saarnasikin tuona kyseisenä
iltana. Useita ihmeitä tapahtui sen jälkeen, kun
hän oli ensin saarnannut ja rukoillut. Ensimmäinen
lavalle todistamaan noussut oli eräs nuori nainen,
jonka molemmat korvat olivat olleet kuurot. R.W
Schambach ja Arkkipiispa Benson Idahosa testasivat
hänen kuulonsa ja vahvistivat, että hän oli todellakin
parantunut.
Huomasin lisäksi erään toisen asian, joka inspiroi
6
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minua todella paljon: sen, miten nämä kaksi suurta
Jumalan miestä reagoivat tämän nuoren naisen
parantumistodistukseen. He hyppivät ja tanssahtelivat
kuin lapset juhliessaan tätä ihmettä. He olivat sellaisia
Jumalan miehiä, jotka olivat nähneet aiemminkin paljon
suuria ihmeitä. Oli niin inspiroivaa nähdä heidän
kuitenkin juhlivan nyt tätä kyseistä ihmettä ikään kuin
se olisi ensimmäinen tai ainoa niistä ihmeistä, joita he
olivat koskaan todistaneet.
Ja juuri näin tämän asian tulisikin mennä. Ole
aina innoissasi myös kaikista niistä näennäisesti
yksinkertaisilta vaikuttavista asioista, joita Jumala
tekee sinun ja toisten ihmisten elämissä. Juhli iloisesti
Jumalan hyvyyttä joka päivä. Ei ole olemassa mitään
sellaista asiaa kuin “pieni ihme”. Jokainen Jumalan
siunaus ansaitsee kiitosta ja ylistystä. Sinun sydämesi
tulisi hakeutua aina Hänen puoleensa palvonnassa,
ylistyksessä ja kiitoksen antamisessa Hänen suuren
rakkautensa, armonsa ja hyvyytensä vuoksi. Raamattu
sanoo, että Hän täyttää meidät päivittäin siunauksilla —
eduilla: “Siunattu olkoon Herra, joka päivittäin lataa
meihin etujaan, pelastuksemme Jumala. Sela” (Psalmi
68:19 KJV). Halleluja!

RUKOUS
Siunattu Isä, kiitän joka päivä sinua kaikista niistä
siunauksista, jotka olet antanut minun elämääni.
Juhlin sinun elämääsi, joka on minussa. Juhlin
sitä, että sinun Sanasi tekee suurenmoisella tavalla
työtään minussa. Juhlin vaurautta, terveyttä, rauhaa,
iloa, kaikkia voittoja ja sitä kirkkaudentäyteistä
elämää, joka minulla on Kristuksessa. Kaikki
kirkkaus, hallintavalta ja ylistys kuuluvat sinulle, nyt
ja iankaikkisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Mooses 18:9; Psalmi 31:19; Matteus 15:30-31

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 24:13-35 & 2. Samuel 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 2:1-11 & Psalmi 143-144
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TODELLINEN YLISTYS JA PALVONTA
Sillä oikeita ympärileikattuja
olemme me, jotka Jumalan Hengessä
palvelemme Jumalaa ja kerskaamme
Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä
luota lihaan (Filippiläiskirje 3:3).
eesuksen Kristuksen Seurakunta on tullut
J
täysi-ikäiseksi. Jotkut niistä asioista, joita Herra
suvaitsi vielä aiemmin siitäkin huolimatta, että niillä

ei ollut juurikaan hengellistä merkitystä, ovat nyt
tulleet korjatuiksi. Tämä johtuu siitä, että Hän työstää
Seurakuntaansa kohti täydellisyyttä Herran paluuta
varten. Tästä yhtenä esimerkkinä toimii todellinen
ylistys ja palvonta Herran huoneessa: monet eivät
ymmärrä, mistä siinä on kyse. Jotkut ajattelevat, että
kun he tanssivat seurakunnassa itsensä hurmoksiin
saakka, silloin he olisivat todella ylistäneet ja palvoneet
Jumalaa. Lihassa tanssiminen ei ole kuitenkaan ylistystä
eikä palvontaa.
Mitä ylistys oikein on? Ja mitä palvonta on?
Palvonta on Jumalan olemassaolon, siunauksien,
luonteen ja suuruuden tunnistamista ja kunnioittamista.
Ilmaisemme tätä tunnistamista ja arvostusta rukouksin,
uhrein ja tekemällä palvelutyötä. Uhraamme Uuden
testamentin ajassa ylistykseksi kutsuttavia hengellisiä
uhreja (Heprealaiskirje 13:15, 1. Pietari 2:5, Psalmi
69:30-31). Näin ollen ylistys on siis ilmaisu palvonnasta.
Kun ylistämme Jumalaa, me palvomme Häntä. Kun
sanot, “Herra, sinä olet hyvä. Sinä olet ystävällinen,
armollinen ja rakastava. Sinä olet siunannut minua.
Olet vanhurskas jne.”, silloin sinä tunnistat, määrittelet
ja arvostat Hänen luonnettaan ja tekojaan.
Ylistys on meidän huultemme hedelmää — kiitoksen
antamista Jumalalle (Heprealaiskirje 13:15). Joten sinä
8
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SANOT palvonnassa tai ylistyksessä Jumalalle jotain
kiitollisesti. Tämä sanojen kautta ilmaistu ylenpalttinen
arvostus Hänen luonnettaan ja persoonallisuuttaan
kohtaan tulisi aina tapahtua sinun sydämestäsi käsin.
Silloin on kyse hengestä, ei lihasta.
Se tapa, miten suurin osa ihmisistä tanssii
seurakunnissa, tapahtuu lihassa. Sillä voi olla ehkä
paikkansa seurakunnan ulkopuolella. Et kuitenkaan
tanssi Uuden testamentin ajassa lihassa palvoaksesi
Jumalaa. Lihassa tanssiminen perustuu musiikin tahtiin.
Kun rytmi muuttuu, tanssikin muuttuu.
Jos olet inspiroitunut tanssimaan, sen tulisi
tapahtua hengessä Hengen vaikuttamana. Tällainen
tanssiminen ei välttämättä edes tapahdu samassa
rytmissä rumpujen lyömän tahdin kanssa. Huomaat
tällaisissa tilanteissa sen, miten vain hypit, pyörähtelet
ja iloitset omassa hengessäsi ja sieltä käsin. Me olemme
niitä todellisia ympärileikattuja, jotka palvovat Jumalaa
Hengessä, iloitsevat Kristuksessa Jeesuksessa ja joilla
ei ole mitään luottamusta lihaan (Filippiläiskirje 3:3).

RUKOUS
Rakas armollinen taivaallinen Isäni, minä ylistän sinua
tänään rakkaudestasi, ystävällisyydestäsi ja armostasi,
jotka tulevat jatkuvasti esiin omassa elämässäni.
Olet suuri ja suuresti kunnioitettava. Ylistän tänään
sinun suuruuttasi ja palvon pyhää Nimeäsi, sillä ei
ole ketään toista sinun kaltaistasi. Sinun Valtakuntasi
kestää iankaikkisesti, hallintokautesi on ikuinen!
Sinä olet ainoa viisas ja tosi Jumala. Kaikki kirkkaus,
kunnia, majesteettisuus, hallintavalta ja ylistys kuuluu
yksin sinulle, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Psalmi 47:6-7; Psalmi 69:30-31; Heprealaiskirje 13:15 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Luukas 24:36-53 & 2. Samuel 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 2:12-16 & Psalmi 145-146
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TREENAA ITSESI RUKOILEMAAN
Niin tapahtui niinä päivinä, että hän
lähti vuorelle rukoilemaan; ja hän oli
siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa
(Luukkaan evankeliumi 6:12).
ukous on hengellinen harjoitus, jota varten
R
sinun täytyy treenata. Jos et treenaa itseäsi
rukoilemaan, et tule koskaan tietämään sitä, kuinka

rukoilla tehokkaasti. Jos kaikki rukoukseen liittyvä
ymmärryksesi koostuu vain siitä, että mutiset muutamia
sanoja parin minuutin ajan ja sitten olet valmis, niin
silloin on aika treenata ja tulla kurinalaisemmaksi.
Voimme lukea Mestarin esimerkistä
avausjakeestamme. Aina niin kauan kuin sinun kehosi
huutaa ruokaa tai tahtoo tehdä muita asioita silloin,
kun sinun tulisi rukoilla, se kertoo vain suuremmasta
syystä sille, miksi sinun täytyy pysyä rukouksessa ja
alistaa kehosi Hengen kurinalaisuuteen.
Rukouksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan vain
kontrolloida kehoasi ja tehdä siitä kurinalaisempi, niin
hyvä kuin sekin asia on. Rukouksen päätarkoituksena
on sinun henkesi ehdollistaminen, sillä se on paljon
tärkeämpää. Rukouksen kautta henkesi asettuu
sellaiseen tilaan, joka tekee sinun suhteestasi ja
yhdessäolostasi Jumalan Hengen kanssa todellisempaa.
Se myös synkronoi sinut Hänen tahtonsa ja
tarkoituksensa kanssa.
Silloin huomaat, että Hänen ajatuksistaan tulee
sinun ajatuksiasi ja Hänen sanoistaan sinun sanojasi.
Silloin Hän laittaa sinun suuhusi sellaisen sanan,
joka tuottaa tuloksia, kun puhut sen ääneen. Tämä
muistuttaa indusoitunutta magneettisuutta. Jos annat
jonkin esineen olla tarpeeksi pitkään magneetin
vieressä, niin silloin tämä magneetti tulee indusoimaan
10
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sen niin, että siitäkin tulee itsessään magneettinen.
Pyhän Hengen ja sinun suhteen kyse on samasta
asiasta. Mitä enemmän sinä vietät aikaa yhdessä
Hänen kanssaan, sitä enemmän Hänen persoonansa,
kirkkautensa, luonteensa, viisautensa ja armonsa
tulevat esiin sinun vaelluksessasi ja puheessasi! Mutta
jos taas rukoilet ainoastaan vain muutamia minuutteja
silloin tällöin, niin tämä aika ei vielä riitä siihen, että Hän
ehdollistaisi sinun henkesi ja toisi Itseään merkittävällä
tavalla ilmi sinussa ja sinun kauttasi.
Sinun täytyy antaa Hänelle aikaa ja huomiosi
rukouksessa. Siellä sinä tulet Hänen vaikuttamakseen niin
suurella tavalla, että omaksut Hänen luonteenlaatunsa
ja tapansa. Ja tulet huomaamaan, kuinka sinun
tapasi ajatella ja puhua (sanavalintasi) ovat tulleet
Hänen puhdistamikseen. Treenaa itseäsi, jotta tämä
ehdollistuminen tapahtuisi. Seuraa @PastorChrisLive
-käyttäjää Kingschat-sovelluksessa ja liity minun sekä
miljoonien muiden mukaan, kun otamme päivittäin
aikaa rukoukselle.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että minulla on tämä
siunattu mahdollisuus viettää aikaa yhdessä sinun
kanssasi ja kommunikoida sinulle rukouksessa.
Iloitsen siitä kirkkauden täyteisestä vaikutuksesta ja
niistä muutoksista, jotka tapahtuvat hengessäni joka
kerta, kun rukoilen! Kiitos tästä mahdollisuudesta
aikaansaada positiivisia ja pysyviä muutoksia
rukouksen kautta. Tiedän, että sinun korvasi ovat
aina avoimena ja kuulolla minun ääneni puoleen
vastataksesi kaikkiin rukouksiini, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Tessalonikalaiskirje 5:16-17 CEV; Luukas 18:1;
Efesolaiskirje 6:18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 1:1-18 & 2. Samuel 15-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 3:1-9 & Psalmi 147-148
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SUOJELE OMA SYDÄMESI

4

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi,
sillä sieltä elämä lähtee
(Sananlaskut 4:23).
ksi kaikista merkittävimmistä asioista Daavidiin
Y
liittyen oli Samuelin antama todistus hänen
sydämestään 1. Samuelin kirjassa 13:14. Daavidilla oli

Jumalan mielen mukainen sydän. Siitä päivästä lähtien
Daavidin elämässä alkoi tapahtua muutosten sarja:
poikkeuksellista suojelua, poikkeuksellista ohjausta jne.
Tämä on yksi kaikista suurimmista siunauksista, jota
kukaan voi koskaan toivoa: se, että omaa täydellisen
sydämen Jumalan puoleen sekä tahtovan mielen
Hänen täydellisen tahtonsa toteuttamiseksi. Tämä on
hyvin suuri siunaus Jumalalta, mutta se ei kuitenkaan
toimi ihan itsekseen, sillä sinulla on oma mielesi ja
tahtosi. Muista, että Jumala antoi Saulille, Daavidin
edeltäjälle, hyvän sydämen (1. Samuel 10:9). Mutta
hän ei kuitenkaan palvellut täydellisesti Jumalaa.
Kun Saul tapasi ensimmäistä kertaa profeetta
Samuelin, Raamattu kertoo, että Jumalan Henki
laskeutui Saulin ylle ja hän profetoi yhdessä toisten
profeettojen kanssa (1. Samuel 10:10). Tämä oli
ulkoista esiintuloa siitä, mitä hän oli vastaanottanut;
hänen sisällään oli tapahtunut muutos. Raamattu
kertoo meille erityisesti, että Jumala antoi Saulille
“uuden sydämen”.
Mutta Saul ei kuitenkaan säilyttänyt sydäntään
täydellisenä. Hän uhrasi hengellisten ohjeistusten
vastaisen polttouhrin (1. Samuel 13:9-11). Ja erään
toisen kerran hän jätti tuhoamatta amalekialaiset ja
kaiken heihin liittyvän, vaikka Jumala oli nimenomaan
ohjeistanut häntä tekemään niin (1. Samuel 15:1-11).
Sen sijaan, että hän olisi katunut kohdatessaan Samuelin
ja tultuaan korjatuksi, hän oli ylpeä. Sen seurauksena
Jumala siirsi hänet syrjään Israelin kuninkaan paikalta
(1. Samuel 15:26). Jumala torjui hänet niin suuresti, että
Hän sanoi, “Kadun, että tein Saulista kuninkaan, sillä
12
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hän on kääntänyt selkänsä Minun seuraamiselle eikä
ole toteuttanut minun käskyjäni…” (1. Samuel 15:11
AMPC). Miten kamala paikka olla!
Laita nyt merkille tämän tilanteen kehittyminen:
seuraavaksi Saul alkoi kadehtia Daavidia ja näin
hän jatkoi kapinointiaan Jumalaa vastaan. Hänen
sydämensä lähti muiden asioiden perään. Tämä on
nyt se syy, miksi sinun täytyy suojella omaa sydäntäsi:
pidä se puhtaana. Pidä se pyhitettynä Jumalan Sanan
avulla. Älä anna koskaan minkään epäterveen asian
saada sijaa omassa sydämessäsi. Ylpeys, viha, pahuus,
katkeruus ja suuttumus — nämä ovat myrkyllisiä asioita
sydämelle. Vältä näitä kokonaan omassa elämässäsi ja
sydämessäsi.
Sinun ajatuksesi tulevat sinun sydämestäsi.
Sinun ajatustesi laatu paljastaa sinun sydämesi tilan.
Silloin, kun sinä uudestisynnyit, sinulle annettiin
rakkaudentäyteinen sydän. Raamattu sanoo, “...
Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme
Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu”
(Roomalaiskirje 5:5). Sinulla on rakkaudentäyteinen
sydän. Sydän, joka on täynnä Jumalaa. Suojele sitä.
Säilytä se. Pidä se sellaisena kuin Jumala tahtoo sen
olevan.

RUKOUS

Rakas Isä, pidän sydämeni pyhitettynä sinun Henkesi
ja Sanasi kautta. Karkotan jokaisen pahan ajatuksen ja
kaikki vastakkaiset ideat, jotka pyrkivät hyökkäämään
mieleni kimppuun. Vihalla, pahuudella, katkeruudella
eikä suuttumuksella ole mitään sijaa sydämessäni.
Rakkautesi tulee esiin sydämessäni ja vastaanotan
ainoastaan sellaisia asioita, jotka mahdollistavat,
lisäävät ja ylläpitävät niitä kirkkauden täyteisiä
asioita, jotka olet jo ohjelmoinut elämääni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Sananlaskut 4:23 Moffat; Filippiläiskirje 4:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 1:19-51 & 2. Samuel 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 3:10-23 & Psalmi 149-150
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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5
KIELILLÄ PUHUMINEN ON SUURI
SIUNAUS
torstai

…Minun on rukoiltava hengelläni,
mutta minun on rukoiltava myöskin
ymmärrykselläni; minun on veisattava
kiitosta hengelläni, mutta minun on
veisattava myöskin ymmärrykselläni
(1. Korinttolaiskirje 14:15).

O

n olemassa kristittyjä, jotka eivät ole koskaan
puhuneet kielillä siitäkään huolimatta, että
heidän uudestisyntymisestään on jo kulunut useita
vuosia. He ovat tehneet itselleen todella suuren ja
huonon karhunpalveluksen. Jotkut ovat taas puhuneet
kielillä ainoastaan vain sinä päivänä, jolloin he
vastaanottivat Pyhän Hengen. He muistelevat usein
tätä kerran tapahtunutta spontaania kokemustaan
ikään kuin sen olisi tarkoitus olla vain kertaluontoinen
kokemus. Mutta Raamatun kirjoitukset opettavat, että
kielillä puhumisen tulisi olla säännöllinen osa sinun
rukouselämääsi.
Kielillä puhuminen on todella suuri siunaus
jokaiselle kristitylle, joka tuo mukanaan lukemattomia
hyötyjä. Ne kristityt, jotka puhuvat usein kielillä, eivät
ole juuri koskaan sairaina, pelokkaita tai lamaantuneita.
He ovat aina huipulla, hengessä palavina ja he
palvelevat Herraa.
Kun sinä vastaanotit Pyhän Hengen, sait kyvyn
puhua Hengen antamilla kielillä. Pyhä Henki on
Se, joka antaa nämä rukouskielen sanat. Raamattu
sanoo, että helluntaina, “he tulivat kaikki Pyhällä
Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä,
sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi”
(Apostolien teot 2:4).
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Huomaa se, että tässä ei sanota, että Pyhä Henki
puhui kielillä. Kyse oli apostoleista, jotka puhuivat
kielillä. He eivät muodostaneet näitä sanoja omassa
päässään, vaan he puhuivat sen mukaan, mitä Pyhä
Henki antoi heille puhuttavaksi.
The Living Bible -Raamatun käännös sanoo
jälkimmäisessä osassa Apostolien tekojen jaetta 2:4,
että opetuslapset “alkoivat puhua sellaisilla kielillä,
joita he eivät tunteneet, sillä Pyhä Henki antoi heille
tämän kyvyn.” Good News -Raamatun käännös taas
sanoo, “He kaikki olivat täynnä Pyhää Henkeä ja
alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, miten
Pyhä Henki teki sen heille mahdolliseksi.”
Jotkut sanovat, että he odottavat sitä, että Pyhä
Henki ottaisi hallintavallan heidän huulistaan ennen
kuin he alkavat puhua kielillä. Se ei kuitenkaan toimi
niin. Sinä voit puhua kielillä milloin vain, missä tahansa
ja ihan niin pitkään kuin itse tahdot. Pyhä Henki
on jo antanut sinulle tämän kyvykkyyden. Anna siis
mennä ja puhu kielillä jopa juuri nyt ilmaisten uskoasi
Kristuksessa jo täytetyksi tulleeseen lupaukseen.

RUKOUS
Rakas Isä, mikä upea siunaus tämä onkaan, että voin
rakentaa itseäni kuin rakennusta kielillä rukoilemalla.
Tälläkin hetkellä olen kuin täyteen latautunut akku,
olen vahva ja kykenevänä kestämään mitä tahansa
sekä voittamaan joka kerta. Koen jumalallista
menestystä, hallintavaltaa ja voittoja, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 14:14-15; Joel 2:28; Juudas 1:20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 2:1-25 & 2. Samuel 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 4:1-10 & Sananlaskut 1
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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6
HÄNEN RAKKAUTENSA ESIINTULO
SINUSSA
perjantai

Sillä me, jotka elämme, olemme
alati annetut kuolemaan Jeesuksen
tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi
kuolevaisessa lihassamme näkyviin
(2. Korinttolaiskirje 4:11).

T

odiste siitä, että me tunnemme Jumalan
rakkauden on se, miten me jaamme sitä
eteenpäin. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään
tätä? Me emme tunne Jumalan rakkautta ennen
kuin itse jaamme ja tuomme sitä esiin. Jeesus oli
Jumalan rakkauden julkitulo. Hän oli Jumalan rakkaus
ihmislihassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Hän oli
rakkauden “keho”.
Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen
evankeliumit näyttävät meille Hänet rakkauden
ruumiillistumana. Jeesuksella ei ollut ainoastaan vain
rakkautta. Hän oli lihaksi tullut rakkaus. Tämä on yksi
kaikista poikkeuksellisimmista totuuksista, joita on
koskaan paljastettu. Jeesus on täydellinen kuvaus
rakkaudesta.
Luemme Raamatusta, että Jumala on rakkaus (1.
Johannes 4:8), mutta tämä ei kuitenkaan merkitse
sinulle mitään ennen kuin opit tuntemaan Jeesuksen.
Ihmisillä on monenlaisia kuvitelmia Jumalasta. Mutta
Jeesus sanoi, “Jos olet nähnyt minut, olet nähnyt
Isän” (Johannes 14:9). Halleluja! Raamattu sanoo,
että sellainen kuin Hän on, sellaisia mekin olemme
16
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tässä maailmassa (1. Johannes 4:17). Jumalan
suunnitelmana on tuoda Itseään julki — hänen
luonnettaan, kyvykkyyttään sekä rakkauden ja
vanhurskauden luontoaan — meidän jokaisen kautta.
Se, miten Hänen rakkautensa tulee esiin sinussa
ja sinun kauttasi toimii päämittarina hengelliselle
kasvullesi. Olet kasvanut hengellisesti täysi-ikäiseksi
vasta siinä vaiheessa, kun Jumalan rakkaus tulee
ilmaistuksi jatkuvasti enenevissä määrin sinun
sanoissasi, ajatuksissasi, asenteessasi ja teoissasi.
Rakkaudessa vaeltaminen on sinun hengessäsi olevan
Kristuksen luonnon ja elämän esiin tulemista. Ylistys
Jumalalle!

TUNNUSTUS
Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämeeni Pyhän
Hengen kautta. Rakkaus on minussa olevan Kristuksen
elämän esiin tulemista. Kasvan jatkuvasti Jumalan
rakkaudessa ja tuon sitä esiin koko ajan enemmän
omissa sanoissani, ajatuksissani, asenteissani ja
teoissani. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 2:9 AMPC; Roomalaiskirje 5:5; 1. Johannes 4:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 3:1-21 & 2. Samuel 22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 4:11-21 & Sananlaskut 2
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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7

TÄYDELLINEN TERVEYS
Rakkaani, minä toivon ennen kaikkea
muuta, että sinä menestyt ja olet
terveenä, niinkuin sielusikin menestyy
(3. Johanneksen kirje 1:2 KJV).

Y

ksi alue, jota Saatana käyttää hyväkseen
Jumalan ihmisten kohdalla, on heidän
terveytensä. Näin ollen aivan ensimmäinen asia,
joka sinun täytyy tietoisesti tunnistaa pitääksesi itsesi
terveenä, on se, että Jumalan Sana on todellinen lääke.
Sanan mietiskely tulee pitämään sinut täysin terveenä
— sinun henkesi, sielusi ja kehosi.
Mietiskele päivittäin Jumalan Sanaa. Älä odota,
että ongelmat ehtisivät ensin hyökätä kimppuusi ennen
kuin alat “yrittää” Jumalan Sanan mietiskelemistä.
Mietiskele Jumalan Sanaa jo ennen pahaa päivää.
Toinen yhtä tärkeä asia, jota tarvitset, on Pyhän
Hengen antama opastus. Ole herkkänä Pyhän Hengen
puoleen sen suhteen, mitä syöt ja miten kohtelet
omaa kehoasi. Tällaiset asiat eivät ole liian mitättömiä
sen suhteen, etteikö Hän antaisi sinulle niistä selkeää
opastusta. Luota Häneen. Hän tulee opettamaan sinulle
sen, miten toimia viisaasti ruuan suhteen.
Jumalan tahtona ja toiveena on se, että sinä olet
terve ja vahva. Sen lisäksi, että Hän opettaa ja ohjeistaa
18
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sinua niissä asioissa, mitä sinun tulisi tehdä pitääksesi
kehosi terveenä, Hän liikkuu ja kuljeskelee sinun
sisälläsi (2. Korinttolaiskirje 6:16) suojellakseen näin
kehoasi sairauksilta, taudeilta ja heikkouksilta. Ylistys
Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, sinun Sanasi on lääke minun koko
keholleni ja terveys jokaiselle olemukseni säikeelle.
Olen aina täysin terve ja vahva. Rukoilen juuri nyt
kaikkialla ympäri maailmaa olevien lastesi puolesta,
jotka ovat sairaina kehoissaan, että sinun parantava
voimasi kulkee heidän lävitse parantaen heidän
kehonsa ja poistaen kaikenlaiset flunssat, syövät
ja jokaisen taudin heidän kehoistaan, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 4:20-22; Jesaja 58:8; Roomalaiskirje 8:10-11 ESV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 3:22-36 & 2. Samuel 23-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 5:1-13 & Sananlaskut 3
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
19

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

finnish

Muistiinpanoja
Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

8
VIETÄ AIKAA YKSINÄÄN JUMALAN
KANSSA
sunnuntai

Mutta Jeesus vetäytyi usein
rukoilemaan erämaahan (Luukkaan
evankeliumi 5:16 NLT).

Y

ksinään olemisessa on jotain erityistä. Jos et
ymmärrä yksinään olemisen arvoa, saatat
missata paljon omassa elämässäsi. On todella tärkeää
viettää henkilökohtaista aikaa yhdessä Jumalan kanssa.
Eristäytyminen tulee ennen ilmestystä. Kun opit sen
arvon, joka henkilökohtaisilla yhdessäolon ajoilla
Herran kanssa on, tulet hämmästymään sitä muutosta,
joka tulee tapahtumaan elämässäsi sen myötä ja miten
tehokas tulet olemaan Jumalan asioissa.
Älä koskaan ota kevyesti henkilökohtaista aikaasi
Herran kanssa. Ehkäpä elämässäsi on sellaisia ihmisiä,
jotka ovat aina vähän väliä ovellasi, koska heidän täytyy
nähdä sinut tai puhua kanssasi asiasta jos toisestakin.
Ole fiksu. Jos käytät suurimman osan ajastasi yleiseen
ja tyhjänpäiväiseen rupatteluun toisten kanssa ja
vietät näin ollen vähemmän aikaa yhdessä Jumalan
Hengen kanssa, et tule saavuttamaan silloin elämässäsi
kovinkaan paljon.
Jeesus ymmärsi sen arvon ja voiman, mikä
kahdenkeskisellä Jumalan kanssa vietetyllä ajalla on.
Raamattu sanoo Matteuksen evankeliumin jakeessa
14:23, että “Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle
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yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän
siellä yksinänsä.” Meidän avausjakeemme näyttää
meille, että Hän toimi usein tällä tavoin: “Mutta Jeesus
vetäytyi usein rukoilemaan erämaahan” (Luukas 5:16
NLT). Hän vetäytyi erämaahan rukoilemaan samaan
aikaan, kun kaikki muut halusivat Hänen huomiotaan.
Itse asiassa erään kerran Hän “pakeni” rukoilemaan
ja ihmiset etsivät Häntä. Raamattu sanoo, “Ja varhain
aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja
meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili. Mutta
Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät
hänen jälkeensä” (Markus 1:35-36). Toimi näin.
Tee kaikki tarpeellinen, jotta voit viettää joka päivä
henkilökohtaista aikaa Jumalan kanssa.

RUKOUS
Rakas Isä, kun vietän aikaa yhdessä sinun kanssasi,
sinun kirkkautesi voimakkuus lisääntyy elämässäni.
Tulen muutetuksi kirkkaudesta kirkkauteen. Koen
jatkuvasti voittoja, jumalallista terveyttä ja siunauksia!
Minun elämäni on ilmaisu sinun yliluonnollisesta
armostasi, kirkkaudestasi, täydellisyydestäsi,
kauneudestasi ja vanhurskaudestasi, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 6:18; Psalmi 1:1-3; Matteus 6:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:1-26 & 1. Kuninkaiden kirja 1
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 6:1-11 & Sananlaskut 4
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VOIMA TULEE VAPAUTETUKSI, KUN
PUHUT
maanantai

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

E

hkäpä sinua kuvaillaan usein rauhalliseksi
ja tyyneksi henkilöksi — todella hiljaiseksi.
Mutta kun kyseessä on Jumalan Sanan puhuminen
tai sen vapauttaminen — sen käyttäminen vihollista ja
vastoinkäymisiä vastaan — ole suorastaan villi. Kieltäydy
olemasta rauhallinen ja tyyni. Tämä tuo mieleeni
mietiskelyn kolmannen tason, josta Raamattu puhuu:
“karjuminen!” Hepreankielinen sana tälle on “Hagar”.
Hagar tarkoittaa Jumalan Sanan karjumista tai
huutamista. Kun laitat Jumalan Sanan toimimaan, ole
hyökkäyskannalla. Kun sairaudet pyrkivät hyökkäämään
sinun tai läheistesi kimppuun, ala tunnustamaan villisti
Jumalan Sanaa. Älä lopeta ennen kuin puhumasi Jumalan
Sana saavuttaa valta-aseman kyseisen tilanteen ylitse,
sillä se tulee taatusti voittamaan!
Raamattu sanoo, “Niin voimallisesti kasvoi Jumalan
Sana ja saavutti valta-aseman” (Apostolien teot 19:20
KJV). Kun puhut Jumalan Sanaa, se jatkaa kasvamistaan,
ja siitä tulee väistämättä seuraamaan se, että Sana tulee
saavuttamaan valta-aseman. Joten käytä siis Jumalan
Sanaa käsitelläksesi erilaisia tilanteita riippumatta siitä,
miten kauhea tai vakava se tilanne milloinkin on.
Julista aina vähän väliä ollessasi yksin omassa
rukouskomerossasi, että “Minä olen uudestisyntynyt.
Minulla on Jumalan elämä itsessäni. Kieltäydyn
24

finnish

majoittamasta kehossani mitään sairauksia tai heikkouksia.
Minun kehoni on Pyhän Hengen temppeli ja sen vuoksi
se on tehty täydelliseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Minä
elän terveydessä.” Puhu päivittäin tällä tavoin, sillä voima
tulee vapautetuksi, kun sinä puhut.
Tämä voima ei toimi pelkästään sen vuoksi, että
sinä tiedät sen olemassaolon tai uskot siihen. Vaan tähän
liittyvä periaate on se, että sinun täytyy SANOA se ääneen,
jotta se toimisi. Juuri tästä luimme avausjakeestamme.
Sinun suusi ei ole ainoastaan vain kommunikointia ja
syömistä varten; nämä ovat itse asiassa vähempiarvoisia
käyttötarkoituksia suulle. Suusi pääasiallinen tarkoitus on
muovata elämäsi oikeanlaiseksi.
Profeetta sanoi, “Ottakaa mukaanne sanoja”
(Hoosea 14:2), eikä mitä tahansa sanoja, vaan
Jumalan Sana. Sinun suussasi oleva Jumalan Sana on
luova voima. Käytä sitä muuttaaksesi olosuhteita ja
tehdäksesi elämästäsi erinomaista jatkuvasti lisääntyvässä
kirkkaudessa. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, sinun Sanasi asuu minussa runsaana
mietiskelyn kautta. Puhun Sanaa rohkeasti ääneen.
Minun sanani ovat luovia ja jumalallisia. Ne ovat
täynnä voimaa olosuhteiden muuttamiseen ja
voimaannutettuina tuottamaan elämää, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Joosua 1:8; Markus 11:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 4:27-54 & 1. Kuninkaiden kirja 2-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 6:12-20 & Sananlaskut 5
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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10

VAHVAN TAHDON VOIMA
Te etsitte minua ja löydätte minut, kun
te etsitte minua kaikesta sydämestänne.
Ja niin minä annan teidän löytää itseni,
sanoo Herra… (Jeremian kirja 29:13-14).

J

umala ei koskaan jätä huomiotta vahvaa
tahtoa — vahvaa tahtoa Hänen tuntemisen,
Hänen kanssaan vaeltamisen ja Hänen tahtonsa
täyttämisen suhteen.. Tällainen vahva tahto synnyttää
sammumattoman rukouksen tarpeen. Tätä tarkoitamme
silloin, kun sanomme, että joku on “rukouksen
hengen” valtaamana. Se tarkoittaa sitä, että Pyhä
Henki on tuonut aivan valtavan rukouksen ilmapiirin
ja vaikutuksen sinun sydämeesi.
Kun tämä tapahtuu, rukouksesta tulee kaikki se,
mitä sinä teet ja mitä ajattelet. Tämä vaikutus voi pysyä
sinussa pidemmänkin aikaa. Tämä ei ole kuitenkaan nyt
jotain sellaista, joka tapahtuisi vain silloin, kun Jumala
niin valitsee. Tämä on sellaista, jonka kutsut vahvan
tahtomisen kautta. Raamattu sanoo, että Hän ravitsee
nääntyvän sielun (Psalmi 107:9).
Kun aloitat tämän yhdessäolon Herran kanssa
rukouksessa, ei kestä pitkäänkään, kun esirukouksen
henki tulee yllesi ja huomaat rukoilevasi jatkuvasti. Henki
tulee vetämään sinut aina vähän väliä Hänen toimiensa,
visioidensa, suunnitelmiensa ja tarkoitustensa pariin.
Niiden asioiden pariin, joista Hän välittää ja mitä Hän
tahtoo tehdä. Hän tulee Ilmaisemaan Itseään sinun
kauttasi rukouksessa.
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Tämä on jotain sellaista, minkä tulisi olla aivan
silminnähtävää jokaisen kristityn elämässä: vahva tahto
Herran ja Hänen Sanansa ja Hänen vaikutuksensa
puoleen omassa elämässäsi. Kun sinulla on tämä, voit
vaikuttaa sen avulla helposti ympärilläsi oleviin ihmisiin.
Joten herättele se esiin. Herättele sydämessäsi Daavidin
tavoin vahva tahto ja säilytä aina intosi, rakkautesi ja
sydämesi palosi Herraa kohtaan. Daavid sanoi Herran
puoleen olevan vahvan tahdon inspiroimana, “Oi
Jumala, sinä olet minun Jumalani; sinua minä etsin
varhain; minun sieluni janoaa sinua, minun lihani
kaipaa sinua kuivassa ja janoisessa maassa, jossa ei
ole lainkaan vettä” (Psalmi 63:1 KJV).

RUKOUS
Rakas Isä, sinä olet minun kirkkauteni, iloni ja
aivan kaikkeni. Minun sieluni janoaa sinua paljon
enemmän kuin peura janoaa vesipuroja. Kiitos
elämässäni olevasta kirkkaudestasi. Tahdon tuntea
sinua enemmän ja toimia kaikessa sinun tahtosi
mukaisesti. Tahdon täyttää omassa elämässäni sinun
täydellisen tahtosi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 18:1-8; Jeremia 29:13-14 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:1-30 & 1. Kuninkaiden kirja 4-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 7:1-9 & Sananlaskut 6
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TODISTA RAKKAUTESI VOITTAMALLA
SIELUJA
keskiviikko

Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti
maailman itsensä kanssa eikä lukenut
heille heidän rikkomuksiaan, ja hän
uskoi meille sovituksen sanan
(2. Korinttolaiskirje 5:19).

M

eidän evankelinen vastuumme on jotain
sellaista, jonka kaikki taivaassa ottavat
vakavasti. Valitettavasti monet eivät ymmärrä sitä,
miten vakavaa tämä todella on. On olemassa kristittyjä,
jotka yhä kyselevät sitä, että meneekö sellainen
ihminen taivaaseen vaiko ei, joka ei voita sieluja.
Tällaisilta kristityiltä olisi aiheellista kysyä, “Jos joku ei
rakasta Jumalaa tai Jeesusta, niin meneekö tällainen
ihminen silloin taivaaseen?” Ei, se ei tule tapahtumaan.
Raamattu sanoo, “...jokainen, joka rakastaa isää,
rakastaa myös hänen lastaan” (1. Johannes 5:1). Jos
sinä rakastat Isää, sinun täytyy silloin rakastaa myös
Jeesusta. 1. Korinttolaiskirjeen jakeessa 16:22 sanotaan,
“Jos joku ei rakasta Herraa, hän olkoon kirottu.” Tämä
tarkoittaa sitä, että tulkoon hän kirouksen alaiseksi.
Todiste sinun rakkaudestasi Jeesusta kohtaan
on se, että pidät Hänen käskynsä — Hänen Sanansa
(Johannes 14:15). Hänen Sanansa sanoo, “Menkää
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille” (Markus 16:15). Pidät siis tämän
sanan olemalla sielujenvoittaja. Joku saattaa kysyä,
“Entäpä sitten ne ihmiset, jotka elivät ennen Jeesusta
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eikä heillä ollut mahdollisuutta ilmaista rakkauttaan
Häntä kohtaan?” Heillä oli Jumalan Sana — Hänen
lakinsa ja käskynsä.
Job sanoi, “...Minä olen arvostanut hänen suunsa
sanoja enemmän kuin tarvitsemaani ruokaa” (Job
23:12 KJV). Jeesus on Sana (Johannes 1:14). Halleluja!
Näin ollen heillä kaikilla oli selkeä mahdollisuus ilmaista
rakkautensa Häntä kohtaan. Hän sanoi Matteuksen
evankeliumissa 28:19, “Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni…” Tämä tarkoittaa
sitä, että tee omassa maailmassasi olevista ihmisistä
oppilaita. Opeta heille Jumalasta ja Kuningaskunnan
elämästä. Perusta Hänen Valtakuntaansa tänne maan
päälle. Sinun rakkautesi ja sitoumuksesi Herran suhteen
täytyy näkyä siinä, miten omistautunut olet julistamaan
Evankeliumia.

RUKOUS
Rakastan sinua Herra. Julistan rohkeasti ja avoimesti
Evankeliumin salaisuuksia ja toimin tehokkaana
todistajana vaikuttaen omaan maailmaani sinun
vanhurskaudellasi. Kiitän sinua siitä, että olet
voimaannuttanut minut Henkesi avulla olemaan
tehokas todistaja ja muuttamaan omaa maailmaani ja
kauempanakin olevia alueita pelastavasta voimastasi
kertovilla uutisilla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 14:15; Matteus 28:19-20; 2. Korinttolaiskirje 5:14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 5:31-47 & 1. Kuninkaiden kirja 7-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 7:10-24 & Sananlaskut 7
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTINUSKO JA YLÖSNOUSEMUS
torstai

Mutta jos Kristuksesta saarnataan,
että hän on noussut kuolleista, kuinka
muutamat teistä saattavat sanoa, ettei
kuolleitten ylösnousemusta ole?
(1. Korinttolaiskirje 15:12).
onkin aikaa sitten eräs hyvin tunnettu “pappi”
J
sanoi julkisesti, että hänellä oli aiemmin tapana
uskoa Herran Jeesuksen ylösnousemukseen, mutta

nyt hänellä olikin syitä kyseenalaistaa se, että nousiko
Jeesus todella kuolleista vaiko ei. Tosiasia on kuitenkin
se, että hän ei koskaan uskonut Jeesukseen, vaikka hän
väittikin olevansa kristitty. On täysin täysin mahdotonta
olla kristitty, jos ei usko aivan täysin Jeesuksen
ylösnousemukseen!
Kristinuskoa ei ole ensinnäkään olemassa ilman
ylösnousemusta. Kristinusko alkoi ylösnousemuksesta,
ei Rististä. Jeesuksen kuolema ei tuonut meille
iankaikkista elämää. Kyse on Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksesta, joka siirsi meidät iankaikkiseen
elämään. Apostoli Paavali selittää tätä asiaa
Roomalaiskirjeen jakeessa 6:4, jossa hän sanoi, “Niin
olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut
kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus
herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin
pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman”
(Roomalaiskirje 6:4).
Se, että joku ei usko ylösnousemukseen, tarkoittaa
iankaikkisen elämän olemassaolon ja mahdollisuuden
kieltämistä. Ja jos sinulla ei ole iankaikkista elämää,
et ole kristitty. Kristitty on sellainen henkilö, joka on
vastaanottanut iankaikkisen elämän. Mitä iankaikkinen
elämä on? Se on Jumalan elämä ja luonto — jumalallisen
olemuksen elämänlaatu.
Esimerkiksi, koirat eivät ole vuohia, kanat eivät
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ole strutseja. Riippumatta niiden samankaltaisuudesta,
niillä ei ole kuitenkaan samaa elämää eivätkä ne
koskaan tuota tai lisäänny niin, että niiden jälkeläiset
muistuttaisivat toista lajia. Koirat eivät tule koskaan
saamaan jälkeläisikseen vuohia ja sama toisinpäin.
Kristitty on syntynyt aivan kirjaimellisesti Jumalasta
ja hänellä on Jumala-elämä. Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemus teki tämän mahdolliseksi. Halleluja!
Raamattu sanoo myös, että Jeesuksesta todistettiin
ja Hänet julistettiin olevan Jumala ihmislihassa kuolleista
ylösnousemisen kautta (Roomalaiskirje 1:4). Sen
jälkeen Jumalan Henki kirjoitti Apostoli Paavalin kanssa
tämän opetuksen huipentuman 1. Korinttolaiskirjeessä
15:12-19. Opiskele tämä koko viittaus. 19. jakeessa
sanotaan, “Jos olemme panneet toivomme Kristukseen
ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia
muita ihmisiä surkuteltavammat.” Kiitos Jumalalle
ylösnousemuksesta! Se antoi meille elämän. Siunattu
olkoon Jumala!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos Kristuksen kirkkaudentäyteisestä
ylösnousemuksesta, joka siirsi meidät kristinuskoon
ja toi meidät sisälle iankaikkiseen elämään —
tuhoutumattomaan, sairauksille immuuniin ja täysin
horjumattomaan elämään. Vaellan tässä uudessa
elämässä tietoisena siitä, että minut on herätetty
yhdessä Kristuksen kanssa kuolleista ja asetettu
istumaan yhdessä Hänen kanssaan iankaikkisesti
voiton, auktoriteetin ja hallintavallan paikalle,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Galatalaiskirje 2:20; Roomalaiskirje 6:4;
1. Korinttolaiskirje 15:12-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:1-24 &1. Kuninkaiden kirja 9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 7:25-40 & Sananlaskut 8
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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13

ME EMME ELÄ VEREN VOIMASTA
Jos nyt hänen Henkensä, hänen,
joka herätti Jeesuksen kuolleista,
asuu teissä, niin hän, joka herätti
kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on
eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset
ruumiinne Henkensä kautta, joka
teissä asuu (Roomalaiskirje 8:11).

3

. Mooseksen kirjassa 17:11 (KJV) sanotaan, että
“…sillä lihan elämä on veressä.” Ennen kuin
sinä uudestisynnyit, kehosi eli veren voimasta. Mutta
sinä päivänä, kun sinä uudestisynnyit ja vastaanotit
Pyhän Hengen, vastaanotit samalla itseesi Jumalaelämän, joka ei tarvitse verta voimanlähteekseen. Nyt
osaat arvostaa enemmän sitä, mitä Raamattu sanoo
Johanneksen evankeliumissa 1:12-13: “Mutta kaikille,
jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla
Jumalan lapsiksi… jotka eivät ole syntyneet verestä
eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan
Jumalasta.”
Kun sinä olet syntynyt Jumalasta, et ole enää
ihminen, vaan sinä olet jumalallinen. Se vanha
järjestelmä, jossa kehollasi oli elämä veresi kautta,
lakkasi olemasta, sillä se tuli korvatuksi Pyhän Hengen
elämällä. Ei siis ihmekään, että Jeesus sanoi Markuksen
evankeliumissa 16:18, “...jos he juovat jotakin
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita…”
Ei ole olemassa mitään sellaista myrkkyä, joka
päästessään verisuoniisi voisi aiheuttaa vauriota tai
tuhoa. Tämä johtuu siitä, että sinun sisälläsi oleva elämä
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on tuhoutumaton — kyse on Pyhän Hengen elämästä!
Ne ihmiset, jotka eivät ymmärrä tätä totuutta, elävät
tavallista ihmiselämää. Sen vuoksi sairaudet, taudit,
heikkoudet, epäonnistumiset, puute ja tämän nykyisen
pimeyden maailman turmelevat vaikutukset voivat
iskeä ja vaikuttaa heihin.
Kieltäydy ajattelemasta, puhumasta, toimimasta ja
elämästä tavallisen ihmisen tavoin, sillä muutoin sinä
tulet kärsimään niistä asioista, mistä ihmiset kärsivät. Älä
anna psalmistin Psalmissa 82:5-7 kirjoittaman valituksen
kuvailla omaa elämääsi. Siinä sanotaan, “Ei ole heillä
älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki
maan perustukset horjuvat. Minä sanon: Te olette
jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin
te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte
niinkuin kuka ruhtinas tahansa.” Elä sen sijaan Jumalaelämää, jumalallista elämää, koska sinä olet syntynyt
Jumalasta, mikä tekee sinusta jumalan. Jumalat eivät
elä veren voimasta! Halleluja!

TUNNUSTUS
Elän tämän maailman ja kaikkien sen järjestelmien
yläpuolella. Elän sairauksien, tautien ja kaikkien
tämän nykyisen pimeyden maailman turmelevien
voimien yläpuolella. Jumalan Hengen voima, joka
herätti Kristuksen kuolleista, on elävöittänyt minut ja
antanut fyysiselle keholleni elämän. Elän ylivertaista
kirkkauden täyteistä elämää Kristuksessa Jeesuksessa.
Aamen!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 10:19; Roomalaiskirje 8:10-11 TPT

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:25-59 & 1. Kuninkaiden kirja 10-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 8:1-13 & Sananlaskut 9
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN TUNTEMISENSA ON HÄNEN
RAKASTAMISTAAN
lauantai

Tunteakseni hänet ja hänen
ylösnousemisensa voiman ja hänen
kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani
hänen kaltaisekseen samankaltaisen
kuoleman kautta (Filippiläiskirje 3:10).

H

uomaa, mitä Apostoli Paavali sanoi
avausjakeessamme: “Tunteakseni hänet…”
Tämä oli hänen unelmansa, sillä Hänen (Jeesuksen)
tunteminen on Hänen rakastamistaan. Sellaiset ihmiset,
jotka ei rakasta Jeesusta, eivät tunne Häntä. Jos he
oppivat tuntemaan Hänet, he tulevat aivan varmasti
rakastumaan Häneen. Mitä enemmän sinä tunnet
Jeesusta, sitä enemmän sinä rakastat Häntä. Halleluja.
Tämä tuo mieleeni tarinan Paavalista ennen hänen
kääntymystään. Hän oli fariseus ja kuului kriitikoiden
ryhmään — uskonnolliseen lahkoon, joka vainosi aivan
etunenässä alkuseurakunnan kristittyjä. Raamattu sanoo,
että sen ajan hallituksen antamalla auktoriteetilla “Saulus
raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi
ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen”
(Apostolien teot 8:3).
Hän ei kuitenkaan pysähtynyt siihen. Luukas
kertoo meille siitä, miten Paavali jatkoi vihaa ja
murhanhimoa Herran seuraajia kohtaan (Apostolien
teot 9:1). Mutta sitten tapahtui jotain, mikä muutti hänen
elämän iankaikkisesti. Hän tapasi Herran matkallaan
Damaskokseen, mikä muutti hänen elämänsä suunnan.
Raamattu sanoo, “Ja kun hän oli matkalla, tapahtui
hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo
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taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; ja hän kaatui
maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: “Saul, Saul,
miksi vainoat minua?” Hän sanoi: “Kuka olet, herra?”
Ja Herra sanoi: “Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat:
Työlästä on sinun potkia tutkainta vastaan.” Vavisten ja
hämmästyneenä hän sanoi: “Herra, mitä tahdot minun
tekevän…” (Apostolien teot 9:3-6 KJV). Halleluja!
Paavali ei voinut enää tämän uuden Herraan
liittyvän tietonsa seurauksena pysytellä hiljaa. Hän todisti
kaikkialla, minne hän meni, että Jeesus on elossa ja Hän
on todellinen! Paavalin rakkaus Jeesusta kohtaan oli
sammumaton, koska nyt hän tunsi Herran.
Ei siis ihmekään, että hän sanoi Efesolaiskirjeen
jakeessa 3:19, “Ja oppia tuntemaan Kristuksen
rakkauden… että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea
täyteyttä.” Tämä on Jumalan tahto sinua kohtaan:
että sinulla on ihmisymmärryksen ylittävä ilmestys
Kristuksesta ja että olet täynnä Hänen kaikkea täyteyttään,
ylitsepursuten Hänen rakkauttaan ja että tuot esiin
Hänen elämäänsä, luontoaan, luonteenpiirteitään ja
voimaansa. Halleluja!

RUKOUS

Rakas Isä, kiitän sinua siitä ilmestyksestä, joka minulla
on hengessäni sinun äärettömästä, ehdottomasta,
puhtaasta ja iankaikkisesta rakkaudestasi. Olen
juurtunut ja perustunut sinun rakkauteesi. Säteilen
ja tuon jatkuvasti ilmi sinun rakkauttasi omalle
maailmalleni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 3:17-19; Filippiläiskirje 3:7-10

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 6:60-71 & 1. Kuninkaiden kirja 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 9:1-10 & Sananlaskut 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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15

TARPEIDENTÄYTTÖ-VYÖHYKE
Koska hänen jumalallinen voimansa
on lahjoittanut meille kaiken, mikä
elämään ja jumalisuuteen tarvitaan,
hänen tuntemisensa kautta, joka on
kutsunut meidät kirkkaudellaan ja
täydellisyydellään (2. Pietarin kirje 1:3).
iunattu olkoon Jumala! Jumalan Sana on niin
S
kiehtovaa, rakentavaa ja täyttävää! Mieti, mitä
luimme juuri avausjakeestamme: meille on annettu

kaikki se, mitä tarvitsemme erinomaiseen kirkkauden,
hallintavallan, vanhurskauden ja super-yltäkylläiseen
elämään.
Tämä tuo mieleen sen, mitä Henki sanoo Paavalin
kautta Efesolaiskirjeessä 1:3: “Ylistetty olkoon
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja
Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella
hengellisellä siunauksella Kristuksessa.” Kristittynä
sinä olet tarpeidentäyttö-vyöhykkeellä, sinä kylvet
yltäkylläisyydessä.
Daavid sanoi, “Viheriäisille niityille hän vie
minut lepäämään…” (Psalmi 23:2). Tämä on sinun
asuinpaikkasi — loppumaton ja super-yltäkylläinen
vaurauden paikka, jossa sinulla ei ole mitään tietoisuutta
mistään, mitä voisit tahtoa tai tarvita. Sinun täytyy tietää
se, kuka olet Jumalan lapsena: sinä olet Aabrahamin
siementä. Sinä olet Jumalan perillinen ja Kristuksen
kanssaperillinen. Tämä tarkoittaa, että sinä omistat
tämän maailman.
Kaikki Isän omistamat asiat kuuluvat sinulle, sillä
sinä olet Hänen perillinen. Miten sinä voisit olla silloin
köyhä? Mietipä kaikkia tämän maailman hallitsijoita.
Heidän lapsensa ovat syntyneet vaurauteen. Luuletko,
että asia olisi jotenkin erilainen Jumalan suhteen? Hän
on koko universumin Hallitsija.
Ei siis ihmekään, että Henki rukoili Apostoli
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Paavali kautta Efesolaiskirjeen jakeessa 1:18 sitä, että
ymmärryksesi silmät tulisivat valaistuiksi niin, että
tietäisit, mikä on se toivo, johon Hän on sinut kutsunut
ja että tuntisit kaikki Hänen perintönsä mittaamattomat
kirkkauden rikkaudet, jotka Hän on testamentannut
omille pyhilleen. Sinä olet syntynyt turmeltumattomaan
ja loppumattomaan perintöön. Kun olet tietoinen tästä
joka päivä, se tulee muuttamaan sinun koko elämäsi.
Kristinusko on elämä, jota sinä harjoitat. Aina niin
pitkään kuin pysyt sillä vauvaiän tasolla, jossa tarvitset
aina jotain ja odotat jonkinlaisia taloudellisia ihmeitä, et
ole vielä ymmärtänyt kristinuskoa ja Kristuksessa olevaa
perintöäsi. Se, mitä sinä tarvitset, on “mielen sisäinen
rajanylitys” jatkuvan yltäkylläisen tarpeidentäytön
vyöhykkeelle.
Opiskele 2. Korinttolaiskirjeen jaetta 9:8 AMPC,
jossa sanotaan, “Ja Jumala on voimallinen saamaan
kaiken armon (kaikenlaisen suosion ja maalliset
siunaukset) tulemaan teille yltäkylläisesti, niin että
te aina ja kaikissa olosuhteissa ja kaikenlaisissa
tarpeissa olisitte omavaraisia [omistatte tarpeeksi,
ettekä tarvitse apua tai tukea ja olette varustetut
yltäkylläisyydellä kaikenlaisiin hyviin töihin ja
hyväntekeväisyyteen antamiseen].” Tämä on se alue,
jossa Jumala tahtoo sinun toimivan: tämä on se elämä,
jonka Kristus on antanut meille!

TUNNUSTUS
Jumala on saanut kaiken armon, kaikenlaisen
suosion ja maalliset siunaukset tulemaan minulle
yltäkylläisesti. Olen sen vuoksi omavarainen. Olen
syntynyt turmeltumattomaan ja loppumattomaan
perintöön. Kristus on minussa ja Hän on aivan
kaikkeni! Hänen kanssaan kaikki on minun. Siunattu
olkoon Jumala!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Filippiläiskirje 4:19; Psalmi 23:1-2; Psalmi 68:19;
1. Korinttolaiskirje 3:21

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:1-24 & 1. Kuninkaiden kirja 15-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 9:11-19 & Sananlaskut 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TEHTÄVÄNÄMME ON LOISTAMINEN
Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä
vuorella oleva kaupunki olla kätkössä…
Niin loistakoon teidän valonne ihmisten
edessä, että he näkisivät teidän hyvät
tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne,
joka on taivaissa (Matteus 5:14, 16).

O

n arvioitu, että maailmassa on tällä hetkellä
lähes 9 miljardia ihmistä. Tilastoista huolimatta
on mielenkiintoista tietää, että kukaan muu ihminen ei
ole koskaan ennen ollut täsmälleen samanlainen kuin
sinä, eikä kukaan ole juuri nyt samanlainen kuin sinä,
eikä kukaan tule koskaan olemaan sinun kaltaisesi.
Jumala teki sinut niin! Ainutlaatuisuutesi suhteen ei
ole mitään epäselvää. Tästä syystä sinun tulee elää
parhaasi mukaan, tekemällä parhaasi ja antamalla
kaikkesi palvellessasi Herraa Jeesusta Kristusta.
Avausjakeessamme Jeesus sanoi: “Te olette
maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki
olla kätkössä.” Mutta Hän ei lopettanut siihen, vaan
lisäsi: “Niin loistakoon teidän valonne ihmisten
edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja
ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.” Tämä
on merkittävää. Se antaa sinun ymmärtää, että sinun
jumalallinen tehtäväsi on loistaa kaikkien ihmisten
edessä – missä tahansa ja aivan kaikkialla.
Tämä tarkoittaa, että voit aina voittaa ja mennä
eteenpäin riippumatta elämäsi olosuhteista. Jaakobin
poika Joosef on upea esimerkki tästä. Hänen veljensä
myivät hänet orjuuteen ja myöhemmin hänet laitettiin
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vankilaan väärin perustein. Silti hän loisti niin kirkkaasti
kaikkien vaikeiden aikojen keskellä, että lopulta hänestä
tuli vieraan maan pääministeri Jumalan suunnitelman
ja tarkoituksen mukaisesti.
Kun toimit Mestarin ohjeiden mukaan loistamalla,
tuomalla esiin Hänen ihmeellisiä tekojaan ja Hänen
hyvyyttään ja täydellisyyttään, Raamattu sanoo, että
ihmiset tulevat ylistämään sinun taivaallista Isääsi.
Tahdon kehottaa sinua laittamaan keskittymisesi
ja parhaan osan energiastasi siihen, mitä Jumala
on kutsunut sinua tekemään, olitpa missä tahansa
tilanteessa elämässäsi. Eikä aikaakaan, kun sinut
lennätetään menestyksen korkeampaan ulottuvuuteen
niin, että elämäsi tuo Hänelle aina vain lisää kirkkautta
ja kunniaa.

TUNNUSTUS
Olen osallinen pyhien perinnöstä valon valtakunnassa.
Pimeydellä ei ole sijaa minussa, koska olen syntynyt
valoon ja elän jatkuvasti Jumalan Sanan valossa.
Loistan tätä valoa omassa maailmassani todella
kirkkaasti tänään, kun tuon esille minussa olevaa
Kristus-elämää ja Hänen vanhurskasta luontoaan
menestyksekkäästi, erinomaisesti, tarkasti ja viisaasti
kaikessa siinä, mitä teen. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Pietari 2:9 AMPC; Jesaja 60:1-3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 7:25-8:1-11 & 1. Kuninkaiden kirja 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 9:20-27 & Sananlaskut 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MUUTOSTA SANAN AVULLA
Mutta me kaikki, jotka peittämättömin
kasvoin katselemme Herran kirkkautta
kuin kuvastimesta, muutumme
saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta
kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra,
joka on Henki
(2. Korinttolaiskirje 3:18).

K

un opiskelet Jumalan Sanaa, näet sieltä
kirkkauden täyteisen itsesi, koska Sana peilaa
sinua. Ja se kuva sinusta, jonka näet Sanasta, on aina
kirkkauden täyteinen. Sanasta näet, että jumalallisuus
tekee työtään sinussa; näet sieltä iankaikkisen elämän
voiman. Mitä enemmän näet sitä, sitä enemmän sinä
muutut sen kuvan kaltaiseksi, jonka näet Sanassa.
Tämä on todella ihmeellinen hengellinen periaate. Näin
Jumala Sanan todellisuudessa toimii.
Siksi Jaakob kehottaa meitä katsomaan jatkuvasti
Jumalan Sanaan, jota hän kutsuu täydelliseksi
vapauden laiksi (Jaakob 1:25). Jatka siis katsomista
niihin Raamatun kirjoituksiin, jotka puhuvat sinun
vanhurskaudestasi, ykseydestäsi Herran kanssa ja sinun
voitokkaasta elämästäsi Kristuksessa Jeesuksessa.
Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 15:16:
“…Minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte
ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne
pysyisi…” Tämä tarkoittaa, että Hän on antanut
sinulle loppumattoman menestyksen elämän, joten
menestyksesi ei tulisi olla lyhytkestoista. Mietiskele tätä
joka päivä. Ja kun pidät katseesi tällaisissa sanoissa,
silloin niiden sanojen sisältö tulee muodostamaan sen
todellisuuden, jossa sinä tulet elämään.
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Sanan kautta sinä tulet vahvistetuksi ja perustetuksi
vanhurskauteen ja saat kukoistaa kuin palmupuu
varustettuna suurella armolla ja kirkkaudella! Jos kyse
on terveydestäsi, Jesajan kirjassa 33:24 sanotaan: “Eikä
yksikään Siionin asukas sano: ‘Olen sairas’”. Mietiskele
tätä tietoisesti. Ja kun toimit näin, tulet ymmärtämään,
että syy sille, miksi sinä et sano “olen sairas”, on siinä,
että sinä et sairastu. Sinä olet osanottajana Jumalan
kaltaisuuteen. Sinulla on Jumalan tuhoutumaton elämä
itsessäsi.
Tämä sama koskee sinun turvallisuuttasi ja suojaasi.
Sana sanoo Psalmissa 23:4: “Vaikka minä vaeltaisin
pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi
minua lohduttavat.” Tämä tarkoittaa sitä, että mitä
ikinä tapahtuukaan, sinun turvallisuutesi on taattu
Kristuksessa. Kristus on ympäristö, jossa asut, joten
siksi olet ikuisesti turvassa. Ota tämä tosissasi. Nimeä
niitä elämäsi osa-alueita, joihin tarvitset muutoksia; etsi
niihin liittyviä Raamatun kirjoituksia ja mietiskele niitä
tietoisesti. Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos kirkkaudestasi elämässäni. Kun
katson jatkuvasti sinun Sanassasi olevaan kirkkauteen
koskien terveyttäni, raha-asioitani, perhettäni
ja turvallisuuttani, minä muutun kirkkaudesta
kirkkauteen sen kuvan kaltaisuuteen, jonka näen,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 20:32; Roomalaiskirje 12:2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:12-30 & 1. Kuninkaiden kirja 20-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 10:1-13 & Sananlaskut 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ANNETAAN HÄNELLE, MITÄ HÄN
TAHTOO
keskiviikko

Älkääkä mukautuko tämän
maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa
mielenne uudistuksen kautta,
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto,
mikä hyvää ja otollista ja täydellistä
(Roomalaiskirje 12:2).
len aina tahtonut uskon vaellukseni
O
alkuhetkistä lähtien tietää, mitä Jumala
tahtoo ja Hänen mielessään liikkuu. Tahdoin ymmärtää

Hänen täydellisen tahtonsa kaikkeen liittyen, jotta
voisin palvella Häntä oikein. En tahtonut, että joku
päivä löytäisin itseni kulkemasta johonkin suuntaan
tai tekemästä jotain ja sitten huomaisinkin, että se ei
ollutkaan sitä, mitä Jumala tahtoi.
Usein Jumala ohjasi minut Raamattuun. Mutta Hän
teki vielä jotain enemmän: Hän avasi ymmärrykseni
poikkeuksellisella tavalla, sillä Hän näki sydämeni.
Tämä on yksi tapa, jonka kautta opin tuntemaan Hänen
sydäntään ja kaikkea sitä, mitä Hän tahtoo.
Jumalaa palveltaessa kyse on aina Hänestä sekä
siitä, mitä Hän tahtoo ja miten Hän sen tahtoo. Kyse
ei ole meidän tunteistamme, mielihaluistamme tai
aisteistamme. Esimerkiksi, kun ylistämme ja palvomme
Häntä, meidän ei tulisi tehdä sitä sellaisella tavalla,
johon Hän ei ole tyytyväinen. Ylistys ja palvonta
Seurakunnassa on todella tärkeää Jumalalle, joten
siksi meidän täytyy tehdä se määrätyn järjestyksen
mukaisesti – Hänen Sanansa mukaan.
Jotkut uskovat, että taputtaminen on yksi tapa,
miten voimme ylistää ja palvoa Jumalaa, mutta se ei
ole. Taputtaminen on aplodien antamista, mutta sinä
et voi antaa aplodeja Jumalalle. Nämä ovat asioita,
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joita olemme tehneet aikaisemmin, mutta nyt Jumala
tahtoo meidän korjaavan ne. Hän on valmistamassa
Seurakuntaansa paluutansa varten. Me emme taputa
Jumalalle. Saatat sanoa nyt: “Mutta Psalmissa 47:1
sanotaan: Taputtakaa käsiänne, kaikki kansat,
kohottakaa riemuhuuto Jumalalle!” Se kirjoitettiin
Vanhan testamentin ihmisille, eikä meidän kuulu
kopioida sitä, koska he vaelsivat enimmäkseen lihan
mukaan. Jos tahdot tietää, kuinka sinun tulee uutena
luomuksena palvella Jumalaa sekä ylistää ja palvoa
Häntä, tutki Uutta testamenttia; kirjeitä. Siellä meille
sanotaan: “Sillä me olemme niitä ympärileikattuja,
jotka palvelevat Jumalaa Hengessä, iloitsemme
Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan”
(Filippiläiskirje 3:3 NKJV).
Herra tekee Seurakunnastaan täydellistä
totuudellaan. Joten meidän on laitettava asiat oikeille
paikoilleen, jotta voimme saada oikeita tuloksia.
Annetaan Hänelle se, mitä Hän tahtoo eli todellista
hengellistä palvontaa Pyhän Hengen kautta.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos sinun Henkesi palvelutyöstä,
jonka kautta teet Seurakunnastasi täydellistä ja
autat meitä asettamaan etusijalle Sanasi mukaan
elämisen niin, että voimme palvoa sinua hengessä
ja totuudessa. Sinun Sanasi ottaa ensimmäisen sijan
ja todellinen palvonta tapahtuu sinun seurakuntasi
kokoontumisissa ja näin kirkkautesi täyttää
sydämemme, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 15:8-9 NIV; Apostolien teot 17:30; Johannes 4:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:31-47 & 1. Kuninkaiden kirja 22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 10:14-21 & Sananlaskut 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SUOJAA SYDÄMESI JUMALAN
TOTUUDELLA
torstai

Lapseni, kuuntele ja ole viisas. Pidä
sydämesi oikealla tiellä
(Sananlaskut 23:19 NLT).

J

otkut ihmiset tekevät asioita, joiden kautta he
tietämättään kutsuvat demoneja elämäänsä.
He antautuvat demonisille vaikutuksille muun muassa
tietynlaisen musiikin, tanssimisen ja useiden muiden
asioiden kautta. Jos kristitty esimerkiksi vierailee
pornografisilla verkkosivuilla, hän avaa itsensä
demoneille. Vanhassa testamentissa Jumala kielsi
lapsiaan katsomasta toisten alastomuutta (Lue 3.
Mooseksen kirja 18).
Sellaiset asiat eivät ole Jumalan hyväksymiä. Ne
eivät ole sopusoinnussa vanhurskaan elämän kanssa.
Ajattelepa tätä: kuinka Kristus tulee ihmisen sydämeen?
Kun uskot Jeesukseen Kristukseen ja tunnustat Hänen
herruutensa, Hän tulee sydämeesi hetkessä. Samalla
tavalla ihminen voi avata sydämensä demoneille,
kun hän altistaa itsensä asioille, jotka ovat demonien
inspiroimia.
Suojele ja varjele itseäsi kaikelta vääryydeltä.
Raamattu sanoo: “Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta
kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä
vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden
vallassa” (Roomalaiskirje 1:18). Kieltäydy kantamasta
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mielessäsi epäpuhtaita ajatuksia. Käytä Sanaa sydämesi
puhdistamiseen vihasta, katkeruudesta ja pahuudesta.
Jumalan Sana on puhdistaja. Kun mietiskelet
Sanaa, sinut puhdistetaan KAIKESTA vääryydestä:
“Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä
olen teille puhunut” (Johannes 15:3). Elä kristittynä.
Avausjakeemme sanoo, että sinun tulee pitää sydämesi
oikealla tiellä, Jumalan totuudessa. Suojaa mielesi ja
henkesi Sanalla.
Sananlaskuissa 23:26 (NIV) Jumala sanoo:
“Poikani, anna minulle sydämesi ja iloitkoon silmäsi
teistäni.” Anna sydämesi iloita Hänen Sanastaan,
Hänen vanhurskaudestaan ja elä Hänen arvojensa
mukaisesti – miellyttäen Häntä kaikin tavoin. Halleluja!

TUNNUSTUS
Saatanalla, tämän maailman jumalalla, ei ole minussa
mitään! Herra on antanut minulle hallintavallan ylitse
oman lihani, jotta varjelisin sydäntäni ja mieltäni
todella huolellisesti. Mitkään sairaat ajatukset eivät
voi juurtua sydämeeni. Henkeni, mieleni ja kehoni
on antautuneena Sanalle ja tulevat joka päivä
puhdistetuksi Sanan kautta, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 2:16; Psalmi 119:11; Sananlaskut 4:23

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 8:48-59 & 2. Kuninkaiden kirja 1-3
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 10:22-33 & Sananlaskut 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ELÄMME HÄNEN LÄSNÄOLOSSAAN
Totuuden Hengen, jota maailma ei voi
ottaa vastaan, koska se ei näe häntä
eikä tunne häntä; mutta te tunnette
hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne
ja on teissä oleva (Johanneksen
evankeliumi 14:17).

K

ristinuskossa me emme mene sisään ja ulos
Jumalan läsnäolosta. Hänen läsnäolonsa on
meidän kotimme; me synnyimme sinne. Kun tutkit
Psalmia 87:4 (KJV), huomaat sieltä profeetaalisen
viittauksen: “Minä mainitsen Rahabin ja Babylonin
niille, jotka tuntevat minut: katso, Filistea, Tyyro ja
Etiopia; tämä mies syntyi siellä.” “Tämä mies” viittaa
uuteen luomukseen. “Siellä” viittaa paikkaamme
Kristuksessa – paikkaamme Jumalan läsnäolossa.
Tästä syystä on aivan absurdia, kun joku kristitty
sanoo: “Isä, minä tulen sinun luoksesi tänään”; tai
“Seuraavaksi siirrymme Jumalan läsnäoloon palvonnan
kautta.” Ihmettelen usein: jos he kerta aikovat mennä
Jumalan läsnäoloon, missä he sitten ovat olleet?
Jumalan lasten täytyy ymmärtää, että me elämme
Hänen läsnäolossaan.
Uudessa testamentissa ei ole sellaista ajatusta,
että me “menisimme” Jumalan läsnäoloon. Hänessä
me elämme, liikumme ja olemme. Hänen läsnäolonsa
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on meissä ja meidän kanssamme. Kun saavut johonkin
paikkaan, menet sinne Hänen läsnäolonsa kanssa.
Jos olet uudestisyntynyt, kukaan ei voi viedä sinua
Jumalan läsnäoloon, koska sinä olet syntynyt suoraan
Hänen läsnäoloonsa ja elät Hänen läsnäolossaan, sekä
laillisesti että myös elävässä todellisuudessa.

TUNNUSTUS
Minä olen elävän Jumalan temppeli, Hän asuu
minussa Pyhän Hengen kautta. Kristus on tullut
asumaan minuun ja minä olen ikuisesti Hänessä.
Elän Hänen läsnäolossaan ja kannan tätä jumalallista
läsnäoloa kaikkialle tehdäkseni vaikutusta omaan
maailmaani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 17:28; 1. Korinttolaiskirje 3:16;
Kolossalaiskirje 1:26-27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 9:1-41 & 2. Kuninkaiden kirja 4-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 11:1-11 & Sananlaskut 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOILE EVANKELIUMIN TYÖN
PUOLESTA
lauantai

Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän
maailman jumala on niin sokaissut, ettei
heille loista valo, joka lähtee Kristuksen
kirkkauden evankeliumista, hänen, joka
on Jumalan kuva
(2. Korinttolaiskirje 4:4).

H

erra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa
9:37: “...Eloa on paljon, mutta työmiehiä
vähän.” Tämä sato, johon Hän tässä viittaa, tarkoittaa
ihmisten sieluja, syntisten maailmaa. Työmiehillä
taas tarkoitetaan niitä, jotka tavoittavat ihmisiä
Evankeliumilla voittaakseen nämä kadonneet sielut
Kristukselle. Siksi meidän täytyy rukoilla ja esirukoilla
sadonkorjuutyön puolesta, niiden ihmisten sielujen
puolesta, jotka aiomme tavoittaa omilla alueillamme
ja niiden ulkopuolellakin, koska sato on kypsä.
Rukous on tärkein edellytys evankeliointi
työssämme. Kun esirukoilemme ihmisten puolesta,
meidän tulee profetoida Pyhän Hengen innoittamana.
Profeetaalisen rukouksemme kautta vuodatamme
vanhurskauden ja pelastuksen kansojen ylle. Varaa
aikaa rukoukselle joko yksilönä, perheenä, ryhmänä tai
seurakuntana. Suunnittele ja kartoita tarkat rukousajat
Evankeliumin työtäsi varten.
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Jos rukoilemme oikein ja tehokkaasti niin kuin
Hän on meitä pyytänyt, tulemme olemaan tehokkaita
Evankeliumia julistaessamme. Joissakin tapauksissa
sinun ei tarvitse julistaa juurikaan tai ei välttämättä
ollenkaan ennen kuin syntiset alkavat jo huutaa
Herralta pelastusta.
Rukouksen kautta – varsinkin Hengessä
rukoilemalla – vuodatat elävän veden virtoja (Johannes
7:38). Sanoistasi tulee todella tehokkaita, kuten
Paavali sanoi 1. Korinttolaiskirjeessä 2:4-5: “Ja minun
puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden
sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista....”
Tulet huomaamaan, että sinun kauttasi taivaat satavat
jatkuvasti vanhurskautta ja pelastumisia versoaa esiin
kaikkialta. Halleluja!

RUKOUS

Rakas Isä, sinun rakkautesi, armosi ja hyvyytesi
täyttää kansakunnat ja sinun kirkkauden täyteisen
Evankeliumisi valo loistaa kirkkaasti vapauttaen
miehet, naiset, pojat ja tytöt pimeydestä, orjuudesta
ja turmeluksesta Jumalan poikien loistokkaaseen
vapauteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 2:1-4; Jesaja 45:8 NASB

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:1-21 & 2. Kuninkaiden kirja 6-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 11:12-19 & Sananlaskut 17
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN IANKAIKKINEN
KIRKKAUTENSA MEISSÄ
Sillä Jumala, joka käski valon loistaa
pimeydestä, on loistanut meidän
sydämiimme, antaakseen Jumalan
kirkkauden tuntemisen valon loistaa
Jeesuksen Kristuksen kasvoilta
(2. Korinttolaiskirje 4:6 KJV).

A

vausjakeemme on poikkeuksellinen kuvaus
tieteellisesti mahdottomasta asiasta. Huomaa,
että Paavali ei sanonut: “Hän käski valon loistaa
pimeyteen.” Se olisi ollut hienoa, koska silloin kysymys
olisi ollut: “Mistä tämä valo tuli?” Vastaisimme siihen,
että “se tuli Jumalalta. Hän loisti pimeyteen.”
Mutta tällä kertaa Jumala ei loistanut valoa
pimeyteen, vaan Hän käski valon loistaa siitä. Joten
valo tuli pimeydestä! Tämä on sama Jumala, joka
on loistanut sydämiimme – antaakseen Jumalan
kirkkauden tuntemisen valon loistaa Jeesuksen
Kristuksen kasvoilta.
Mooseksen päivinä Jumalan kirkkaus näkyi
ilmestysmajassa. Raamattu kertoo, että tuo kirkkaus
haihtui pois. Mutta se kirkkaus, joka tulee Jeesukselta
Kristukselta, on iankaikkista kirkkautta, erinomaista
kirkkautta. Se on kirkkautta, joka on sinussa tänään:
“Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi
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tulevan meistä” (2. Korinttolaiskirje 4:7).
Julista joka päivä, että olet Jumalan jumalallisen
läsnäolon kantaja, olet Hänen kirkkautensa kantaja.
Elämäsi ei ole tyhjää; sinussa on voiman, rakkauden,
valon ja jumalallisen täydellisyyden aarre. Hänen
voimansa erinomaisuus täyttää sinut läpikotaisin ja
saa kaiken tekemäsi menestymään. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Sisälläni oleva Jumalan kirkkaus säteilee hengestäni
esiin valtavalla voimalla. Elämäni on Jumalan armon,
voiman, täydellisyyden, kauneuden ja vanhurskauden
julkituloa. Jumalallisuuden erinomaisuus ja hyveet
ilmenevät minussa ja minun kauttani jatkuvasti
kasvavassa loistossa! Hengen kautta muutun
jatkuvasti kirkkaudesta kirkkauteen, kun tutkin ja
mietiskelen Jumalan Sanaa. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Korinttolaiskirje 3:7-11; 2. Korinttolaiskirje 3:18 NIV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 10:22-42 & 2. Kuninkaiden kirja 8-9
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 11:20-29 & Sananlaskut 18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ERINOMAISEMPI TAPA YLISTÄÄ
maanantai

Daavid tanssi HERRAN edessä
kaikin voimin; ja Daavid oli vyötetty
pellavakasukkaan
(2. Samuelin kirja 6:14 KJV).
otkut ajattelevat, että yllä olevassa jakeessa
J
Daavid tanssi vain lihassa. Usein he sanovat
myös tahtovansa tanssia niin kuin Daavid tanssi ja

he alkavat pyörähdellä kaikesta voimastaan käsin. Ei!
Daavid oli Hengen mies. Kun Jumalan arkkia tuotiin
Daavidin kaupunkiin, avausjakeemme sanoo: “Daavid
tanssi HERRAN edessä kaikin voimin; ja Daavid oli
vyötetty pellavakasukkaan.”
Huomaa alleviivattu osa. Noihin aikoihin
pukeutuminen pellavakasukkaan edusti papin virkaa.
Aina, kun pappi oli pukeutunut näin arvokkaasti, hän
toimi hengellisessä virassaan. Daavid oli vyötetty
pellavakasukkaan; hän oli myös profeetta, joka toimi
selvästi Hengen ohjaamana, ja hänen tanssinsa
heprealaisessa tekstissä on kuvattuna jonain hyvin
erilaisena kuin tavallisten juhlien lihallinen tanssi.
Kun Raamattu kertoo, että hän tanssi Herran edessä,
hepreankielinen sana tälle sanalle tanssia on “kârar”,
eikä se viittaa sellaiseen pyörimiseen ja kieppumiseen,
jota useimmat ihmiset ajattelevat. “Kârar” tarkoittaa
hyppimistä, hypähtelyä, pyörähtämistä ja pyörimistä
oman akselinsa ympäri, kuten lapsi tekee.
Daavidin tanssi oli samankaltaista, mitä Jeesus
teki Luukkaan evankeliumissa 10:21 (KJV). Raamattu
sanoo: “Sinä hetkenä Jeesus iloitsi (kreikaksi:
agalliao) hengessä….” Hän hyppi ja hypähteli kuin
lapsi. Se, että Daavid tanssi kaikin voimin, ei tarkoita
fyysistä ponnistelua tanssilattialla, kuten useimmat
ihmiset tekevät nykyään. Termi tälle on hepreaksi
“oze, oze”, joka tarkoittaa, että hän tanssi kaikessa
loistossaan, kaikella majesteettisuudellaan; hän tanssi
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kaikki Jumalan kunniamerkit yllään. Kunnia Jumalalle!
Paras kuvaus sille Uudessa testamentissa on
kreikankielinen sana “agalliaō”. Se tarkoittaa tanssimista
sisältä käsin. Lihassa tanssiminen kääntää henkesi
pois todellisesta kunnioituksesta ja palvonnasta. Se
hälventää hengellistä voimaa, mutta monet eivät
ymmärrä tätä.
Näinä viimeisinä päivinä Jumalan Henki näyttää
meille paljon erinomaisemman tavan, miten voimme
antaa Jumalalle todellista ylistystä ja palvontaa.
Lihallisen tanssin aika kristillisissä seurakunnissa on
ohi. Kun palvomme Herraa, sen tulee aina tapahtua
hengessä: “Sillä me olemme niitä ympärileikattuja,
jotka palvovat Jumalaa hengessä ja iloitsemme
Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan”
(Filippiläiskirje 3:3 KJV). Johanneksen evankeliumissa
4:23-24 sanotaan myös: “Mutta tulee aika ja on jo,
jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja
totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä
tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat,
niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

RUKOUS
Rakas Herra, kiitän sinua siitä, että minulla on
etuoikeus palvoa sinua. Kiitos, että ohjaat minua
ylistämään ja palvomaan sinua sellaisella tavalla,
joka miellyttää sinua. Kiitos, että olet antanut
minulle kyvyn ohjata mieltäni ja aistejani niin, että
voin uhrata sinulle todellista palvontaa sydämestäni
käsin, joka välittää kirkkauttasi minuun, jotta voin
jakaa sitä eteenpäin omaan maailmani, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 4:23-24 NIV; Filippiläiskirje 3:3 NIV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:1-16 & 2. Kuninkaiden kirja 10-12
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 11:30-34 & Sananlaskut 19
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KUTSUTTUNA JOHTAMAAN
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettamalla heitä pitämään kaikki,
mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
joka päivä maailman loppuun asti
(Matteuksen evankeliumi 28:19-20).

K

un pyrimme evankelioimaan koko maailmaa,
meidän täytyy ymmärtää kunnolla siihen
liittyvä aktivismi, edustaminen ja todellinen johtajuus.
Jeesus sanoi: “Menkää siis ja opettakaa kaikkia
kansoja….” Tämä tarkoittaa, että me teemme kansoista
oppilaita. Tämä sana “kansat” tulee kreikan kielen
sanasta “etnos”. Etnos viittaa eri ryhmiin, joilla on
jotain yhdistäviä tekijöitä keskenään, jotka tuovat
heidät yhteen. Esimerkiksi perhe, poliitikkojen ryhmä,
lääkärien yhdistys jne.
Joten kun Jeesus käytti termiä “kansat”, voit tulkita
sen maiksi, perheiksi, ryhmiksi, ammattijärjestöiksi ja
niin edelleen. Herra ohjeistaa meitä menemään kaikkiin
sellaisiin paikkoihin johtamaan. Muista, että Hän sanoi
Matteuksen evankeliumissa 5:14: “Te olette maailman
valo....” Sinä olet johtajana omassa maailmassasi. Ota
roolisi päähenkilönä.
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Päähenkilö on jokin tietyn asian tai idean edustaja
tai mestari. Yksi niistä tavoista, miten päähenkilö
toimii, on innovaatio. Voit avata mielesi ja löytää uusia
tapoja, miten pääset etenemään Evankeliumin kanssa
eteenpäin. Päähenkilönä kehitä huippuluokan keinoja
ja strategioita Jumalan Valtakunnan työn edistämiseksi.
Ajattele aina sitä, kuinka voisit tavoittaa enemmän
ihmisiä tai koko ”kansan” Herralle. Keksi sitten Hengen
avulla innovatiivisia ideoita sen toteuttamiseksi. Muista,
että sinä olet Herran ääni siellä, missä olet. Hän on
lähettänyt sinut juuri siihen maailmaan, jossa olet, jotta
voisit näyttää siellä toisille, kuinka Kuningaskunnan
elämää eletään. Olet siellä saamassa aikaan muutoksia!
Luo uusia mahdollisuuksia Evankeliumin levittämiselle.

RUKOUS
Rakas Isä, mieleni on täynnä yliluonnollisia
ideoita ja strategioita sen suhteen, kuinka voin
viedä Evankeliumia maan ääriin saakka. Rukoilen
avoimia ja tehokkaita ovia avautumaan, jotta
Evankeliumi pääsee leviämään eteenpäin ja tekemään
suurempaa vaikutusta eri “etnoksissa”. Julistan, että
vanhurskautesi jatkaa hallitsemistaan täällä maan
päällä aina Herran tulemiseen saakka, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 5:14-16; Roomalaiskirje 1:16; Markus 6:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 11:17-57 & 2. Kuninkaiden kirja 13-15
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 12:1-11 & Sananlaskut 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RAKASTA KRISTUKSEN TAVOIN
Ennen kaikkea rakastakaa toisianne
syvästi, sillä rakkaus peittää monia
syntejä (1. Pietarin kirje 4:8 NIV).
os joku tekee jotain, mikä ärsyttää tai loukkaa
J
sinua, sen sijaan, että tulisit katkeraksi tai
raivostuisit, anna asian olla. Jeesus näytti meille hyvän

esimerkin siitä, kuinka vaeltaa rakkaudessa. Hän rakasti
kaikkia, myös syyttäjiään ja vainoajiaan. Hän sanoo
meille Matteuksen evankeliumissa 5:43-44: “Mutta
minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne, siunatkaa
niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka
teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä
vainoavat ja kiusaavat.”
Jäljittele Mestaria. Käytä rakkauden kieltä ja
rakkaudellisia tapoja. Rakasta kaikkia ehdoitta.
Raamattu sanoo: “Sillä tähänkin te olette kutsutut:
koska Kristuskin kärsi meidän edestämme, jättäen
meille esimerkin, että te seuraisitte hänen jälkiään:
Joka ei tehnyt syntiä, eikä hänen suustaan löydetty
vilppiä: Joka, kun häntä herjattiin, hän ei herjannut
takaisin; kun hän kärsi, hän ei uhkaillut; vaan uskoi
itsensä sille, joka tuomitsee oikein” (1. Pietari 2:2123 KJV).
Joku kysyi minulta kerran: “Mitä minun pitäisi
tehdä, jos kunnioittamani ihmiset loukkaavat minua?”
Kunnioita heitä siitäkin huolimatta. Rakasta heitä.
Kasva eteenpäin sellaisesta paikasta, jossa tulet vielä
loukkaantuneeksi. Elä Jumalan Sanassa. Elä kuten
Kristus ja rakasta niin kuin Hän: “Olkaa siis Jumalan
seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa
rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja
antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi,
Jumalalle ‘suloiseksi tuoksuksi’” (Efesolaiskirje 5:1-2).
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1. Korinttolaiskirje 13:4-8 (AMPC) sanoo: “Rakkaus
on pitkämielinen, ja kärsivällinen ja lempeä; rakkaus ei
koskaan kadehdi eikä kiehu yli mustasukkaisuudesta,
ei ole kerskaileva tai turhamainen eikä pöyhkeile.
Se ei luule itsestään liikoja (ei ole röyhkeä, eikä ole
paisunut ylpeydestä); se ei ole töykeä (epäkohtelias)
eikä käyttäydy sopimattomasti. Rakkaus (Jumalan
rakkaus meissä) ei vaadi omia oikeuksiaan tai omaa
suuntaansa, sillä se ei etsi omaansa; se ei ole helposti
loukkaantuva tai kärttyisä tai närkästynyt, se ei ota
huomioon kärsimäänsä pahaa [ei kiinnitä mitään
huomiota kärsimäänsä vääryyteen]. Se ei iloitse
vääryydestä eikä epäoikeudenmukaisuudesta, vaan
iloitsee siitä, kun oikeus ja totuus voittavat. Rakkaus
kestää kaikessa ja kaiken, mitä tulee, on aina valmis
uskomaan parasta jokaisesta ihmisestä, sen toivo
on lakastumaton kaikissa olosuhteissa ja se kestää
kaiken [heikkenemättä]. Rakkaus ei koskaan häviä
[ei koskaan haalistu tai vanhene tai pääty].”

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos Kristuksen rakkaudesta, joka on
täydellisyyden side ja joka hallitsee sydämessäni aina.
Tuon esiin ylitsevuotavasti sinun rakkauden-luontoasi
ja säteilen taivaan kauneutta ja kirkkautta omaan
maailmaani. Nousen aina kaikenlaisten loukkausten
yläpuolelle, koska olen mukautuva ja ystävällinen.
Suojelen toisia rakkaudellasi, joka virtaa vuolaasti
sydämestäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Kolossalaiskirje 3:12-14 GNB; Johannes 13:34-35;
1. Korinttolaiskirje 13:4-7 NIV

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:1-19 & 2. Kuninkaiden kirja 16-17
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 12:12-21 & Sananlaskut 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ME VAHVISTUMME AINOASTAAN
Ja Mooses oli kuollessaan sadan
kahdenkymmenen vuoden vanha, mutta
hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet,
eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut
(5. Mooseksen kirja 34:7).

O

letko koskaan kuullut sanaa “iätön”? Se
kuuluu perintöömme Kristuksessa. Me
kasvamme, mutta me emme vanhene! Halleluja! Joten
älä koskaan sano, “En ole enää yhtä vahva kuin ennen,
koska olen ikääntynyt.” Sinun ei tulisi kristittynä puhua
näin, koska uudestisyntymisen kautta iankaikkinen
elämä välitettiin henkeesi. Iankaikkinen elämä on
elämää iättömyydessä.
Kristuksessa sinut on tuotu sisälle Hänen
kunniaansa ja kirkastettuun elämäänsä. Joten julista
aina vähän väliä itsellesi: “Minä vahvistun ainoastaan!
Olen tänään vahvempi kuin mitä olin 10 vuotta sitten!”
Ajattele Moosesta: 120 vuoden iässä hänen fyysinen
kehonsa ei ollut heikentynyt eivätkä hänen silmänsä
olleet hämärtyneet. Mutta Raamattu sanoo silti, että
Mooseksella ollut kirkkaus ei ole mitään verrattuna
siihen, mitä meillä on tänä päivänä Kristuksessa
Jeesuksessa (2. Korinttolaiskirje 3:7-11).
Samasta oli myös kyse Kaalebin kohdalla. Kun
Kaaleb oli 85-vuotias, hän sanoi, “Olen tänä päivänä
yhtä voimakas kuin mitä olin 40-vuotiaana. Anna minulle
siis tämä vuoristo” (Lue Joosua 14:7-12). Tämä on myös
meidän tarinamme! Nuoruutemme uudistuu kuin
kotkan (Psalmi 103:5). Meille on olemassa vain yksi tie:
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meistä tulee jatkuvasti vain vahvempia ja vahvempia
sekä suurenmoisempia ja suurenmoisempia. Me
menemme ainoastaan eteenpäin ja ylöspäin. Halleluja!
Älä koskaan näe itseäsi heikkona. Raamattu sanoo,
“Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkoinen
ihmisemme menehtyykin, niin sisäinen kuitenkin
päivä päivältä uudistuu” (2. Korinttolaiskirje 4:16).
Pyhä Henki vahvistaa ja virkistää meitä jatkuvasti
sisimmästämme käsin. Ota nämä ajatukset tosissasi,
jotka jaan kanssasi ja elä yliluonnollista elämää
Kristuksessa. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
Herra on elämäni voima ja Hän uudistaa, virkistää ja
nuorentaa minua jatkuvasti Sanan ja Pyhän Hengen
voiman kautta! Minä vahvistun päivä päivältä. Olen
tänään vahvempi kuin koskaan aiemmin, koska
sisäinen ihmiseni uudistuu päivä päivältä. Minä elän
iätöntä elämää. Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Joosua 14:7-12; Psalmi 92:13-14

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 12:20-50 & 2. Kuninkaiden kirja 18-19
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 12:22-31 & Sananlaskut 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTITYN VAELLUS
Niin kehoitan siis minä, joka olen
vankina Herrassa, teitä vaeltamaan,
niinkuin saamanne kutsumuksen
arvo vaatii (Efesolaiskirje 4:1).

E

räs kristinuskon tärkeä periaate juontaa
juurensa ylempänä olevan jakeen tärkeään
sanaan: VAELTAA! On siis olemassa kristityn vaellus.
Kun ihminen uudestisyntyy, Jumala tahtoo auttaa
häntä aivan ensimmäisenä opettelemaan sitä, miten
Kristuksessa vaelletaan jokapäiväisessä elämässä.
Kolossalaiskirje 2:6 sanoo, “Niinkuin te siis olette
omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran,
niin vaeltakaa hänessä” (Kolossalaiskirje 2:6).
Se, miten elät päivittäin, miten olet yhteydessä
toisten kanssa tai miten olet yhteydessä Jumalan
kanssa — ja minkälainen mieli sinulla on — nämä kaikki
ovat todella tärkeitä asioita Jumalalle. On olemassa
tietty tapa, miten kristityn kuuluu ja täytyy elää, joka
erottaa hänet ei-kristitystä. Joku saattaa kyllä olla
uudestisyntynyt, mutta hän voi silti olla elämättä
kristityn elämää. Itse asiassa, jotkut eivät edes tiedä,
mistä kristityn elämässä on todellisuudessa kyse. Mutta
Raamattu sanoo, “Sen minä siis sanon ja varoitan
Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat
vaeltavat mielensä turhuudessa” (Efesolaiskirje 4:17).
Tässä on yksi syy siihen, miksi seurakunnat ja
pastorit ovat niin tärkeitä, koska hengellinen elämä
edellyttää koulutusta. Jumala tuo Hänen lapsensa
seurakuntayhteyteen ja antaa heille oman sydämensä
mukaisia pastoreita kouluttamaan, opettamaan ja
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rakentamaan heitä Sanan kautta (Lue Efesolaiskirje
4:11-14).
Jumala odottaa, että jokaisesta uudesta ihmisestä,
joka vastaanottaa Kristuksen, tulee uusi seurakunnan
jäsen, joka koulutetaan vaeltamaan Kristuksessa. Hän
kertoo meille myös syyn tähän: “Ettemme enää olisi
alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen
kavalissa juonissa” (Efesolaiskirje 4:14).
Jakeessa 15. Hän kertoo meille tämän
lopputuloksen, joka on kasvu: “Vaan että me, totuutta
noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme
häneen, joka on pää, Kristus.” Kristityn vaellus ei ole
vain vauva-kristityille. Aloitat sen opettelemisen juuri
uskoon tulleena, mutta Jumala odottaa sinun kasvavan
kypsäksi ja juurtuvan lujasti uskoon, jotta voit elää
voitokkaasti joka päivä Hänen Nimensä ylistykseksi
ja kunniaksi.

TUNNUSTUS
Evankeliumin kautta minut on erotettu maailmasta
Jumalalle, jumalattomuudesta vanhurskaudelle
ja pimeydestä valoon. Avaan sydämeni ja mieleni
oppimaan Jumalan asioita. Sanan ja Hengen kautta,
minä kasvan aikuisuuteen ollen tiukasti juurtuneena
uskoon, jotta voin elää aina voitokkaana. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 3:15; 1. Pietari 2:2; Efesolaiskirje 4:1 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:1-30 & 2. Kuninkaiden kirja 20-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 13:1-13 & Sananlaskut 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MUSIIKKI ON ENEMMÄN KUIN VAIN
SANOITUKSET
lauantai

Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi
hänelle: “Minä olen Herra. Ja minä olen
ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja
Jaakobille ‘Jumalana Kaikkivaltiaana’,
mutta nimelläni ‘Jehova’ en minä ole
tehnyt itseäni heille tunnetuksi
(2. Mooseksen kirja 6:2-3).

J

umalan huoneeseen on hiipinyt vuosien saatossa
asioita, jotka pilaavat monien elämiä ilman,
että he edes tietävät siitä. Tästä esimerkkinä toimii
erilaiset musiikit ja tanssit, joita näemme tämän päivän
seurakunnissa, mistä ne oikein tulivat sinne? Mitkä
henget ovat tällaisen musiikin ja tanssin taustalla?
Tietynlaisen musiikin ja tanssin taustalla vaikuttava
henki tuo sille sen merkityksellisyyden.
Jos kristitty tykkää esimerkiksi laulaa tai tanssia
Reggae-musiikin tahtiin, niin paljon kuin me
arvostammekin Reggae-musiikkia, kysymys kuuluu:
“Mikä on Reggae-musiikin lähde?” Musiikissa ei ole
kyse ainoastaan sanoituksesta. Älä erehdy tämän
suhteen. Musiikin soundi on aivan yhtä tärkeä kuin
myös sen lähde.
Tietynlainen musiikki voi vetää demoneita
ihmisten elämiin ilman, että he ymmärtävät sitä itse.
On olemassa asioita, joita Jumala sallii meidän tehdä
tietyn aikaa elämissämme. Mutta tulee aika, jolloin
Hän vaatii muutosta asiaan tiedostaen sen, että se
oli aiemmin vielä Hänen sallivan tahtonsa mukaisissa
raameissa. Kun Hän tuo tällaisen muutoksen, meidän
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on oltava valmiina hyväksymään se.
Avausjakeestamme luimme siitä, mitä Hän sanoi
Moosekselle. Hän sanoi, “Aabrahamille, Iisakille ja
Jaakobille olen ilmestynyt El Shaddai -nimellä, mutta he
eivät tunteneet minua Jehova -nimellä, mutta minä olen
Jehova.” Miksi tämä oli tärkeää? El Shaddai ilmestyksen
kautta Mooses ei olisi pystynyt tuomaan Israelia pois
Egyptistä. Mooses tarvi siihen “Jehova” ilmestyksen ja
Jehovan käden kautta hän vapautti Israelin Egyptistä.
Tämä oli Moosekselle annetun ilmestyksen tarkoitus.
Ja aivan samoin, kun me valmistaudumme nyt
Herran tuloon, meidän on muutettava tiettyjä asioita
Hengen johdatuksen ja Hänen Sanansa tuoman
ilmestyksen perusteella. Hän tahtoo meidän elävän,
palvelevan ja palvovan Häntä tietynlaisella tavalla,
erityisesti musiikin kautta. Meidän täytyy olla avoimina
ja tahtovaisina vastaanottamaan Häneltä opastusta ja
korjausta. Ylistys Jumalalle!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos, että paljastat minulle näitä viisauden
aarteita. Kiitos, että koulutat ja treenaat henkeäni
näihin hengellisiin todellisuuksiin, jotta voin
vaeltaa vanhurskaudessa sinua palvoessani. Kiitos
ja ylistys uhrini nousevat eteesi hyvän tuoksuisena
uhrina, koska uhraan ne sinulle sydämestäni käsin,
joka on pesty puhtaaksi maailmallisuudesta ja
epäpuhtauksista, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Apostolien teot 17:30 TPT; 1. Johannes 2:15; 2
Korinttolaiskirje 6:17 GNB

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 13:31-14:1-14 & 2. Kuninkaiden kirja 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 14:1-9 & Sananlaskut 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SEURAKUNTA ON JUMALAN
TURVAJÄRJESTELMÄ
sunnuntai

Pyhä Henki sanoo selvästi, että
viimeisinä aikoina jotkut luopuvat
uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä
henkiä ja pahojen henkien opetuksia
(1. kirje Timoteukselle 4:1).
ri puolilla maailmaa on tänä päivänä meneillään
E
saatanallisia suunnitelmia, joiden kohteena
ovat lapset. Jotkut levittävät sellaista ideaa, että lasten

ei tarvitsisi enää kuunnella heidän vanhempiaan,
koska lapset kuuluvat valtiolle. Mutta lasten sijaan,
tämä strategia on todellisuudessa ulkoista ilmaisua
meneillään olevasta hengellisestä hyökkäyksestä. Tämä
saatanallinen liikehdintä pyrkii antamaan ihmisille
sellaisen käsityksen, että seurakunnat eivät olisi tärkeitä.
Joten he sanovat, “Ei sinun tarvitse olla minkään
seurakunnan jäsen. Voit palvella Jumalaa ihan miten
itse tahdot ja kaikki on silti hyvin.” He levittävät sellaista
ideaa, että sinut voitaisiin myös kasvattaa internetin
kautta, jos kuuntelet netissä monia eri opettajia.
He pyrkivät vetämään kristittyjä pois Jumalan
turvajärjestelmästä, jonka Jumala loi perheitä varten,
ja näin he samalla altistavat heidät saatanallisille
hyökkäyksille. Joten, ole viisas. Raamattu sanoo,
että aina niin kauan kuin perillinen on lapsi, hän on
huoltajien ja holhoojien alainen Isänsä asettamaan
määräaikaan asti (Galatalaiskirje 4:1-2). Meille
kerrotaan myös, että meidän ei tulisi jättää seurakunnan
kokouksia väliin, niinkuin joillakin on huonona tapana
tehdä (Heprealaiskirje 10:25).
Kun joku sanoo, “Minä käyn monessa eri
seurakunnassa. Minulla ei ole mitään tiettyä yhtä
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seurakuntaa, jossa kävisin”, tämä todistaa vain siitä,
että hän on tullut petetyksi Saatanan toimesta. Ne
rakenteet, jotka Jumala on asettanut omassa Sanassaan,
ovat tärkeitä. Niitä tulee käyttää juuri sitä tarkoitusta
varten, jonka Herra on asettanut. Sinä et ainoastaan
kasva seurakunnassa, vaan sinä myös opit ja saat myös
osallistua toisten palvelemiseen.
Seurakunnassa on pastoraalinen palvelutyö, joka
ravitsee seurakuntalaisia ja opettaa heitä rukouksen
täyteisestä elämästä, uskosta ja siitä, kuinka elää
päivittäin voitokasta kristityn elämää samalla, kun
odotamme pian tapahtuvaa Kristuksen paluuta. Joten,
kun sinä voitat sieluja, pelastus on vasta ensimmäinen
askel. Ohjaa heidät myös seurakuntaan, koska
seurakunta on olemassa heidän turvallisuuttaan,
hengellistä kasvuaan, rakentumistaan ja palvelutyötään
varten.

RUKOUS
Rakas Herra, kiitos tästä mahdollisuudesta, että
saan olla Kristuksen Ruumiin jäsenenä ja osallistua
aktiivisesti paikallisen seurakunnan kokoontumisiin.
Rukoilen kaikkien juuri uskoon tulleiden sekä niiden
puolesta, jotka ovat tulleet harhaanjohdetuiksi, että
he ymmärtäisivät, että Seurakunta on turvajärjestelmä
heitä varten, jossa he ovat turvassa, voivat hyvin ja
saavat tulla virkistetyiksi. Rukoilen, että kun he
tulevat seurakuntaan, he kasvavat hengellisesti ja
pääsevät olemaan osana tehokasta sovituksen viran
palvelutyötä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 10:25; Luukas 4:16; 1. Timoteus 3:15

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 14:15-31 & 1. Aikakirja 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 14:10-19 & Sananlaskut 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ARMOA KASATTUNA ARMON PÄÄLLE
maanantai

Ja kasvakaa meidän Herramme ja
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
armossa ja tuntemisessa. Hänen
olkoon kunnia sekä nyt että hamaan
iankaikkisuuden päivään
(2. Pietarin kirje 3:18).

T

iesitkö, että sinä voit vaeltaa jatkuvasti
lisääntyvässä armossa? Tämä on Jumalan tahto
sinun elämääsi koskien: armoa armon päälle aina sellaisissa
määrin, että yhdelläkään kohtaamallasi haasteella ei ole
väliä, koska tämä armo on sinun saatavillasi aina kaikkien
tilanteiden päihittämiseen. Johanneksen evankeliumi
1:16 sanoo, “Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme
saaneet, ja armoa armon päälle.” Amplified-käännös
sanoo, “Hänen täyteydestään [Hänen armonsa ja
totuutensa super-yltäkylläisyydestä] me kaikki olemme
vastaanottaneet armoa armon päälle [hengellisiä
siunauksia hengellisten siunausten päälle, suosiota
suosion päälle ja lahjoja lahjojen päälle].”
Kreikankielinen teksti sanoo tämän todella näin,
“Armoa kasattuna armon päälle.” Tämä pitää sisällään
hengelliset siunaukset, suosion, lahjat jne. Ole tietoinen
joka päivä siitä, että sinulla on armoa kaikkeen, mitä
tarvitset ja kaikkeen siihen, mitä sinun täytyy tehdä.
Elämässäsi oleva Jumalan armo on Jumalan kirkkauden ja
voiman sisäistä toimintaa, joka säteilee sinusta ulospäin
erinomaisuutena.Tämä armo saa sinut tuottamaan
poikkeuksellisia tuloksia.
Sinun ympärilläsi olevat ihmiset saattavat kyllä olla
yhtä lahjakkaita tai jopa lahjakkaampiakin kuin sinä,
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mutta Jumalan armo, joka tekee työtään sinussa, vie sinut
korkeammille tasoille ja saa sinut tuottamaan sellaisia
tuloksia, jotka ylittävät kaikki heidän tuloksensa mennen
tullen. Halleluja.
Ylennys elämässäsi tarkoittaa lisää armoa. Jos saat
ylennyksen, jonka mukana tulee lisää vastuuta, mutta ei
siihen tarvittavaa armoa, et ehkä menesty tällä uudella
tasolla. Me ymmärrämme, miten tämä toimii, kun
katsomme Raamatusta erästä hyvin yksinkertaista jaetta.
Jaakobin kirje 4:6 (KJV) sanoo: “Mutta hän antaa lisää
armoa….”
Huomaa, että siinä ei sanota, “Hän antoi lisää
armoa”, vaan siinä sanotaan, että “Hän ANTAA lisää
armoa.” Tämä tarkoittaa, että sinä voit hyödyntää tätä
jaetta joka päivä, joka viikko ja joka vuosi. Se on sana,
joka on aktiivinen ja se voidaan aktivoida milloin tahansa.
Näin toimii profetaalinen Jumalan Sana. Julista tätä
omaan elämääsi heti tänään.

RUKOUS
Rakas Isä, minä vastaanotan lisää armoa ja sinun
voimasi lisääntyvää vaikutusta elämääni. Sinun
Sanasi tuntemus saa minut vaeltamaan armosi
yltäkylläisyydessä, ja tämä armo tuottaa elämääni
suosiota, kauneutta, hyviä ja ihania asioita,
täydellisyyttä, kirkkautta ja kyvykkyyttä, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2 . Pietari 1:2; 2 Korinttolaiskirje 9:8; Jaakob 4:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 15:1-17 & 1. Aikakirja 3-4
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 14:20-30 & Sananlaskut 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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31
OLE VISIONÄÄRI EVANKELIUMIN
ASIOISSA
tiistai

Tällä tavoin olen ollut Jeesuksen
sanoman julistamisen edelläkävijänä
Jerusalemista aina Luoteis-Kreikkaan
saakka. Kaikessa on ollut kyse
edelläkävijän työstä, vieden tätä
Sanomaa ainoastaan niihin paikkoihin,
joissa Jeesusta ei vielä tunneta eikä
palvota (Roomalaiskirje 15:19-20 MSG).
aavali oli edelläkävijä, visionääri apostoli. Tämä,
P
mitä luimme avausjakeestamme, paljastaa
hänen mielenlaatunsa ja sen, miten intohimoinen hän

oli Evankeliumin julistamisen ja jakamisen suhteen
sellaisissa paikoissa, joissa Kristusta ei vielä tunnettu.
Hän oli etujoukoissa viemässä tätä kirkkauden täyteistä
Evankeliumia uusille, ei vielä käännytetyille sieluille.
Kun luemme avausjakeemme Amplifiedkäännöksestä, se sanoo: “Siksi päämääränäni ei ole
ollut julistaa Evankeliumia sellaisissa paikoissa, jossa
Kristuksen Nimi tunnetaan jo, jotta en rakentaisi toisen
perustalle.” Toisin sanottuna, minne tahansa Paavali
meni, hän alkoi selvittämään, tunnetaanko Kristuksen
nimi jo näissä paikoissa. Ja kun hänelle selvisi, että
Evankeliumin työ oli jo aloitettu jossakin kaupungissa,
hän siirtyi vain yksinkertaisesti seuraavaan kaupunkiin
tai seuraavalle alueelle, jossa tätä sanomaa ei vielä
tunnettu ja aloitti työnsä siellä. Tällainen palvelutyö
Paavalilla oli: jatkuvasti laajeneva näky!
Kyse ei ollut siitä, että Paavali olisi jättänyt
huomiotta muut paikat ja etsinyt vain sellaisia paikkoja,
joissa Kristusta ei oltu vielä julistettu, ei! Lue hänen
sanansa avausjakeestamme: “...minä Jerusalemista
ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen
suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen”
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(Roomalaiskirje 15:19). Ajattelepa tätä!
Jäljittele Paavalin kaltaista visiota, jossa otat kartan
omasta kaupungistasi ja selvität, missä Evankeliumin
valo loistaa edelleen himmeänä tai jossa sitä ei ole
ollenkaan, ja sitten tavoitteenasi on mennä näihin
paikkoihin Evankeliumin kanssa. Jos et voi mennä
niihin fyysisesti paikan päälle, lähetä sinne Raamattuja
ja Rapsodia Todellisuuksista kirjasia.
Tämä Valtakunnan Evankeliumi tullaan
saarnaamaan kaikkialla maailmassa todistukseksi
kaikille kansoille ja sitten tulee loppu (Matteus
24:14). Nämä ovat Jeesuksen sanoja ja niiden tulee
olla henkilökohtaisia sinulle. Vie innolla Evankeliumin
sanomaa eteenpäin, eikä vain sinun omalla alueellasi
vaan myös kauempanakin.
Aloita uusia soluryhmiä, kokoontumisia ja
seurakuntia sellaisiin paikkoihin, joissa tiedät, että niitä
ei vielä ole. Jos olet pastori tai soluryhmän johtaja, ole
sellainen, joka erottuu joukosta. Ole visionäärinen
johtaja. Tee uusia aluevalloituksia Evankeliumille.
Herran antama toimeksianto on edelleen voimassa.
Hän sanoi, “...Menkää kaikkeen maailmaan ja
saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Markus
16:15).
Hyödynnä jokainen mahdollisuus Evankeliumin
julistamiseen. Sato on kypsää. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että olet uskonut
Evankeliumin palvelutyön minun vastuulleni. Minun
kauttani Evankeliumin valo loistaa kirkkaasti eri
kaupungeissa, alueilla ja kansakunnissa. Tämä saa
aikaan pelastumisia ja sen, että iankaikkinen elämä
tulee välitetyksi monille, jotka eivät ole vielä koskaan
aiemmin tunteneet sinua, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Matteus 5:14;1. Korinttolaiskirje 9:16;
Roomalaiskirje 15:19-20 AMPC

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Johannes 15:18-16:1-16 & 1. Aikakirja 5-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
1. Korinttolaiskirje 14:31-40 & Sananlaskut 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

united kingdom:

south africa:		

nigeria:

usa:

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

+27 11 326 0971

+1(800) 620-8522

canada:

+1 416-667-9191
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KIRJOITTAJASTA

P

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