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Johdanto
E

läköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 6,000 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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“KESÄ” ON LÄHELLÄ
Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus:
kun sen oksa jo on tuore ja lehdet
puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä
on lähellä. Samoin te myös, kun näette
tämän kaiken, tietäkää, että se on
lähellä, oven edessä. Totisesti minä
sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa,
ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat
(Matteus 24:32-34).

M

iten lähellä ylöstempaus on?
Avausjakeessamme oleva Jeesuksen vertaus
antaa meille avaimen sen ajoitukseen liittyen. Siinä
puhutaan viikunapuusta, jonka oksat ovat vielä tuoreet.
Me tiedämme, että viikunapuu symboloi Raamatussa
Israelia.
Israelista tuli valtio vuonna 1948, mikä tarkoittaa,
että kyse on vielä tuoreesta asiasta. Israel on osallisena
useissa konflikteissa ja sitä ympäröivät viholliset, jotka
tahtovat tuhota sen kokonaan. Jeesus sanoi: “Kun oksa
on tuore, se tarkoittaa kesän olevan lähellä.” Mitä Hän
tarkoitti tällä ja miksi kesä?
Raamattu sanoo: “Viisas poika kokoaa kesällä…”
(Sananlaskut 10:5 KJV). Tämä näyttää meille jotain
kesästä: se on kokoamisen aikaa. Joten tuore oksa
viestii siis siitä, että kokoamisen aika on lähellä.
Me näemme tämän saman myös Aamoksen
kirjasta, jossa on annettu profetaalinen sana Israelia
koskien. “Tämän näytti minulle Herra: Katso, oli
korillinen kypsiä hedelmiä. Ja hän sanoi: “Mitä sinä
6
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näet, Aamos?” Minä vastasin: “Korillisen kypsiä
hedelmiä”. Ja Herra sanoi minulle: “Minun kansani
Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää
mene säästäen sen ohitse” (Aamos 8:1-2). Israel
ei elänyt Herralle, joten Jumala oli aikeissa tuomita
heidät. Mutta Hän sanoi Aamokselle: “Katso, minulla
on korillinen kypsiä hedelmiä.” Tämä tarkoitti, että Hän
tulisi kokoamaan toisen sadonkorjuun, jolla viitattiin
pakanoihin.
2. Tessalonikalaiskirje 2:1 sanoo: “Mutta mitä tulee
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen
ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me
pyydämme teitä, veljet.” Meidän kookoontumisemme
Hänen tykö tarkoittaa Seurakunnan ylöstempausta ja
se on nyt lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Meillä
ei ole enää paljon aikaa. Tämä kokoontuminen voi
tapahtua hetkenä minä hyvänsä. Jos sinä tahdot tehdä
jotain Herralle, nyt on sen aika. Älä jää odottelemaan,
koska muutoin se voi olla jo liian myöhäistä. Toiminnan
aika on nyt.

RUKOUS
Rakas Isä, sinun rakkautesi ohjaa elämääni
ja odotukseni ovat pian tapahtuvassa Herran
Jeesuksen Kristuksen takaisin paluussa. Rakkautesi
pakottaa minua toimimaan suurella kiireellisyydellä
Evankeliumin työssä, jotta saamme valmisteltua
ihmiset suurta kokoontumistamme varten Herran
luokse, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 13:11; 1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17;
1. Korinttolaiskirje 15:51-52

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:22-35 & Esteri 5-7
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 11:10-33 & Jesaja 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KRISTUKSEN PÄIVÄ
Ettette anna minkään hengen ettekä
sanan ettekä minkään muka meidän
lähettämämme kirjeen heti järkyttää
itseänne, niin että menetätte mielenne
maltin, ettekä anna niiden itseänne
peljästyttää, ikään kuin Kristuksen päivä jo
olisi käsillä (2. Tessalonikalaiskirje 2:2KJV).

M

onet olettavat virheellisesti, että
avausjakeestamme löytyvä ilmaisu “Kristuksen
päivä” tarkoittaisi “lopunaikaa” yleisellä tasolla.
Seurakunnan ylöstempauksen, Kristuksen toisen
tulemuksen ja Kristuksen päivän välillä on ero. Kristuksen
päivä viittaa tuhatvuotiseen valtakuntaan, joka alkaa
tuomiosta. Mutta tämä ei ole se Ilmestyskirjan 20:11
kuvailema Suuren valkoisen valtaistuimen tuomio
tai 2. Korinttolaiskirjeestä 5:10 löytyvän Kristuksen
tuomioistuimen tuomio. Ei! Kyse on Hänen vihollisten
tuomiosta Hänen toisessa tulemuksessa juuri ennen kuin
Hän perustaa tuhatvuotisen valtakuntansa.
Tuona erityisenä päivänä Herra Jeesus tulee
taivaasta. Hän tulee tänne hallitsemaan tätä maailmaa.
Kun Hän ilmestyy, Harmagedonissa taisteleva maailma
yhdistyy välittömästi taistelemaan Häntä ja hänen
kanssaan olevia pyhiä vastaan, mutta kaikki nämä
viholliset tuhotaan ja kaikki, jotka torjuvat Hänet. “Mutta
viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaaksensa,
tuokaa tänne ja teloittakaa minun edessäni” (Luukas
19:27). 2. Tessalonikalaiskirje 1:7-9 sanoo: “...Herra
Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa
eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen
evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi
8
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iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen
voimansa kirkkaudesta.”
Raamattu kertoo, että ennen suurta Kristuksen
päivää, tulee tapahtumaan uskosta luopuminen:
monet, jotka ovat tunnustautuneet kristityiksi, luopuvat
uskostaan. “Älkää antako kenenkään pettää tai
harhauttaa teitä millään tavoin, sillä se päivä ei tule
ennen kuin uskosta luopumus on tapahtunut ensin…”
(2. Tessalonikalaiskirje 2:3 AMPC). Mikä voisi saada
jotain tällaista aikaan?
Kyse on tämän maailman huolista: rikkauden
viettelykset ja himo sen tuomien nautintojen perään. Sen
tähden Raamattu sanoo: “Älkää rakastako maailmaa
älkääkä sitä, mikä maailmassa on…” (1. Johannes
2:15). On tärkeää, että Kristuksen päivän lähestyessä elät
elämääsi yhä vahvemmin Hänessä, jotta et lankeaisi pois.
Älä takerru tämän maailman asioihin. Pidä oma
keskittymisesi Mestarissa ja siinä päivässä, kun Hän tulee
tänne takaisin taivaasta. Meidät kaikki kootaan Hänen
luokseen ja me saamme olla aina Hänen kanssaan. Mikä
upea päivä siitä tuleekaan!

TUNNUSTUS
Elämäni ohjenuorana toimii Kristuksen rakkaus,
Jumalan Sana ja Hänen pian tapahtuva takaisin
paluunsa. Elämäni on tullut perustetuksi Hänen
vanhurskautensa varaan. Olen hereillä ja herkkänä
hengessäni. Monet tuodaan minun kauttani
pimeydestä Jumalan poikien kirkkauden vapauteen,
kun palvelen heitä Evankeliumin sanomalla,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 1:7-8; Matteus 13:41-43

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 15:36-16:1-15 & Esteri 8-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 12:1-10 & Jesaja 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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“VIIMEINEN” PASUUNA
Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä,
viimeisen pasuunan soidessa; sillä
pasuuna soi, ja kuolleet nousevat
katoamattomina, ja me muutumme
(1. Korinttolaiskirje 15:52).
rään kerran joku kysyi minulta: “Mikä on
E
viimeinen pasuuna? Puhalletaanko siihen vasta
Ilmestyskirjan seitsemännen pasuunan jälkeen?” Ei,

tässä on kyse eri pasuunasta ja tämän ymmärtäminen
edellyttää kontekstuaalista analyysia. Jos luet edeltäviä
jakeita, tulet huomaamaan Paavalin viestinnästä
löytyvän johdonmukaisen kaksijakoisuuden.
Hän kirjoitti useissa jakeissa koskien hengellistä
ja luonnollista, taivaallista ja maallista. Hän käytti
myös termejä ‘ensimmäinen ja viimeinen’ ja sitten
‘ensimmäinen ja toinen’: “Niin on myös kirjoitettu:
“Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä
sielu”; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä
henki….. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen,
toinen ihminen on taivaasta” (1. Korinttolaiskirje
15:45-47).
Paavali katsoi tässä asiayhteydessä “viimeisen”
tarkoittavan “toista”. Jos lukisimme avausjakeemme
samalla tavalla, se menisi näin: “Yhtäkkiä,
silmänräpäyksessä, toisen pasuunan soidessa….” Tämä
tarkoittaa, että kyseessä on kaksi pasuunaa eikä siis
vain yksi, kuten monet luulevat.
Amplified-käännös vahvistaa myös tämän:
“Hetkessä, yhdessä silmänräpäyksessä, viimeisen
pasuunan [äänen] soidessa. Sillä pasuuna tulee
soimaan, ja [Kristuksessa] kuolleet herätetään
katoamattomina….” Monet tulevat missaamaan sen,
10
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koska he luulivat hänen puhuneen samasta pasuunasta.
Miksi tämä on nyt tärkeää?
Raamattu kertoo meille Vanhassa testamentissa
kahdesta tärkeästä pasuunasta. Ensimmäiseen
puhallettiin, kun Herra ilmestyi ja toiseen puhallettiin
kokoontumista varten. Ensimmäinen oli siis Jumalan
kirkkauden esiintuloa varten, kun taas toinen oli
seurakunnan kokoontumista varten. Kun ensimmäinen
pasuuna soi ylöstempauksen yhteydessä, Herra Jeesus
tulee taivaasta ja Kristuksessa kuolleet herätetään
katoamattomina.
Toinen ja viimeinen pasuuna on se, joka kerää
meidät kaikki, jotka olemme vielä täällä elossa.
Kun se soi, me muutumme ja meidät temmataan
yläilmoihin tapaamaan Herraa. Valmistaudu Mestarin
pian tapahtuvaan takaisin paluuseen. Valmistaudu
entistä suurempaan evankelioimiseen, jotta voimme
tavoittaa enemmän ihmisiä ja saada heidät valmiiksi
kohtaamaan Herraa yläilmoissa viimeisen pasuunan
soidessa. Ajattele, miten upea kohtaaminen se tulee
olemaan! Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos tästä yliluonnollisesta kyvykkyydestä
ja nopeudesta, jota olet antanut niin avokätisesti
lapsillesi, jotta he voivat julistaa Evankeliumia ja
johdattaa suuria määriä ihmisiä sisälle pelastukseesi
kaikkialta eri puolilta maailmaa. Me vaellamme
Sanasi valossa ja etsimme ennen kaikkea muuta sitä,
että sinun Kuningaskuntasi hallitsee täällä maan
päällä ja ihmisten sydämissä, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Mooses 19:16-18; Joel 2:15-16;
1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 16:16-40 & Job 1-2
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 12:11-21 & Jesaja 22
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALAN RAKKAUSPAKETTI
Ja minä olen tehnyt sinun nimesi
heille tunnetuksi ja teen vastakin,
että se rakkaus, jolla sinä olet minua
rakastanut, olisi heissä ja minä olisin
heissä (Johannes 17:26).

I

nspiroidutko sinä Jeesuksesta? Jos luet Hänestä
Raamatusta, sinä tulet inspiroituneeksi. Tämän
galilealaisen miehen huulilta tuli loistokkaita sanoja.
Hän puhui niin armollisia sanoja, että jopa Häntä
pidättämään lähetetyt todistivat: “Ei ole koskaan
ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu!”
(Johannes 7:46).
Ihmiset kokoontuivat aina Hänen ympärilleen
kuulemaan Häntä. He olivat kerran Jeesuksen kanssa
kolme päivää erämaassa eivätkä he enää edes
muistaneet palata koteihinsa ennen kuin heidän
ruokansa alkoi jo loppumaan. Mutta kukaan ei silti
valittanut nälkää, vaan he olivat tyytyväisinä ollessaan
Jeesuksen kanssa. Mitä Hän antoi heille? Sanoja! Hän
oli sanojen Mestari. Kunnia Jumalalle!
Vaikka Hän eli Nasaretista kotoisin olevan
juutalaisen miehen kehossa, Hän oli Jumalan Sana,
joka oli luonut koko maailman. “Alussa oli Sana, ja
Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän
oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä
hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään,
mikä syntynyt on” (Johannes 1:1-3). Raamattu sanoo
myös Heprealaiskirjeessä 1:1-2: “Sittenkuin Jumala
muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut
12
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isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä
päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on
pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on
maailman luonut.”
Jeesus Kristus on tehnyt maailmat! Ja tällä ei
tarkoiteta vain planeettoja ja galakseja, sillä Hän on
tehnyt myös ihmisten elämien ajat ja aikakaudet.
Johanneksen evankeliumi 1:14 sanoo: “Ja Sana tuli
lihaksi ja asui meidän keskellämme…” Siunattu
Jeesus! Koko universumin luonut Sana tuli ihmiskehossa
rakastamaan meitä. Miten voisimme selittää tätä?
Ei ihme, että Raamattu sanoo: “...Jumala on
rakkaus” (1. Johannes 1:8). Tämä on Hänen luontonsa.
Hän on kuvaus siitä, mitä rakkaus on. Jumalan rakkaus
on pakattu Jeesukseen Kristukseen! Miten suuresti
rakastankaan Jeesusta! Hän on Taivaan valo ja
kauneus, Jumalan kunnian kirkkaus ja hohde, Jumalan
loistokkuuden säteily; tätä kaikkea on Jeesus Kristus!
Halleluja!

TUNNUSTUS
Herra Jeesus, kuinka kallisarvoinen ja suurenmoinen
oletkaan minulle! Kiitos, että demonstroit niin
avokätisesti rakkauttasi minua kohtaan. Miten
upeaa onkaan tietää, että minä olen täydellinen
sinussa, ainoassa tosi Jumalassa. Minä palvon sinua,
iankaikkinen kirkkauden Herra. Minä arvostan sinun
armosi työtä minussa. Sinä olet tehnyt minusta oman
kirkkautesi ja vanhurskautesi. Minä rakastan sinua
ikuisesti. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 4:8-10; Johannes 3:16; Efesolaiskirje 5:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:1-15 & Job 3-5
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 13:1-6 & Jesaja 23-24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RAUHAN JUMALA
Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän
kanssanne. Amen (Roomalaiskirje 15:33).

V

anhassa testamentissa Jumalaa kutsuttiin usein
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi.
Kun taas Uuden testamentin kirjeissä Jumala tunnetaan
ennen kaikkea rauhan Jumalana. Häntä kutsutaan
enemmän rauhan Jumalan nimellä kuin mitä Häntä
kutsutaan rakkauden Jumalaksi tai vanhurskauden
Jumalaksi. Näemme tästä viittauksen Filippiläiskirjeessä
4:9 “...niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne,”
ja 1. Tessalonikalaiskirjeessä 5:23: “Mutta itse rauhan
Jumala pyhittäköön teidät kokonansa….”
Tämä “rauha” sana tulee kreikan kielen “Eirēnē”
sanasta, joka on sukua hepreankieliselle sanalle
“Shalom”; mikä tarkoittaa rauhaa menestyksessä.
Tämä on Jumalan toiveena kaikkien osalle. Ei ihme,
että enkelit julistivat Luukkaan evankeliumissa 2:14:
“Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä
rauha ihmisten kesken.” Ajattele, miten Hän toi
rauhan meidän ja Hänen välille. “Koska me siis
olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on
rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen kautta” (Roomalaiskirje 5:1).
Eri puolilla maailmaa tänä päivänä meneillään
oleva kaaos ei ole sattumaa, vaan se on saanut alkunsa
kaaoksessa menestyvistä kaaoksen demoneista. He
14
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käyttävät kaaosta työkalunaan, jota hyödyntämällä
he toteuttavat omia pahoja juoniaan ihmisisäntiensä
kautta ja he jatkavat sitä, kunnes ihmiset taipuvat
heidän toiveisiinsa. Mutta Jumala tahtoo rauhaa ja
Hän käskee meitä julistamaan rauhaa maailman
kansakunnille.
Hän kehottaa meitä rukoilemaan kaikkien ihmisten
puolesta, sillä Hänen tarkoituksenaan on, että me
eläisimme jumalallista ja rauhallista elämää (1. Timoteus
2:1-2). Tämä on sitä, mitä Hän tahtoo meille. Hän on
aina kiinnostunut rauhasta. Käske juuri nyt rauhaa
omaan kaupunkiisi ja asuinmaahasi. Julista Herran
Jeesuksen voimallisessa Nimessä, että jumalallinen
rauha, joka tuo vapautta, armoa, voimaa, terveyttä ja
menestystä, hallitsee asuinmaassasi.

RUKOUS
Vanhurskas Isä, sinä olet rauhan Jumala, joten minä
julistan rauhaasi asuinmaani ylle. Sinun rauhasi, joka
ylittää kaiken ymmärryksen ja tuo vapauden, armon,
voiman, terveyden ja menestyksen, hallitsee kaikissa
maailman maissa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Timoteus 2:1-2; Jeremia 29:7; Johannes 14:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 17:16-34 & Job 6-8
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
2. Korinttolaiskirje 13:7-14 & Jesaja 25
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RUKOUS EI OLE “LAISKAN IHMISEN
TAPA”
keskiviikko

Ja tehkää tämä kaikella rukouksella
ja anomisella, rukoillen joka aika
Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien
pyhien puolesta (Efesolaiskirje 6:18).
letko kuullut joskus jonkun valittavan
O
siitä, että joku “rukoilee aivan liikaa”? He
ajattelevat, että runsas ajankäyttö rukouksessa ei saisi

mitään aikaan. Joten he pilkkaavat paljon rukoilevaa
usein sellaiseksi, joka “ei tee muuta kuin vain rukoilee”.
Mutta sinä itse asiassa teet todella jotain, silloin kun
sinä rukoilet.
Ne, jotka eivät ymmärrä rukouksen voimaa ja
hengellistä ulottuvuutta, ovat niitä, jotka ajattelevat
rukouksen olevan vain laiskan ihmisen tapa. John
Wesley, joka oli upea palvelutyöntekijä 1800-luvulla,
sanoi: “Näyttää siltä, että Jumala ei tee mitään, jos me
emme rukoile.” Hän sanoi tämän tärkeän lausunnon,
koska hän oli huomannut sen seurauksena tapahtuneen
muutoksia hänen elämässään ja palvelutyössään sekä
yhteiskunnassa, kun hän ja muut olivat rukoilleet.
On paljon sellaisia tuloksia, joita emme tule
koskaan näkemään, jos me emme rukoile. Rukous on
Jumalan tapa olla yhteydessä kanssamme. Hän on Itse
pyytänyt meitä rukoilemaan. Jeesus rukoili ja opetti
meitä rukoilemaan. Hän sanoi: “...ihmisen tulee aina
rukoilla eikä väsyä” (Luukas 18:1). Miksi Hän rukoili
niin paljon? Koska Hän eli tässä pimeyden maailmassa
ja Hänen täytyi saada muutoksia aikaan ihmisten
elämiin. Rukous oli yksi syy siihen, miksi Hän oli niin
tehokas.
Niin paljon kuin tämän päivän maailmassa nyt
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tapahtuukin, meidän ei tulisi koskaan ajatella, että
me olisimme avuttomia. Me voimme tehdä jotain.
Jokainen kristitty voi todella saada muutoksia aikaan.
Älä ole sellainen, joka sanoo tappion sävytteisesti:
“En voi muuta kuin vain rukoilla” Ei. Me emme vain
rukoile. Me olemme varmoja rukouksessamme siitä,
että me saamme varmasti muutoksia aikaan. Jumala
ei ole pyytänyt meitä rukoilemaan siinä mielessä, että
harjoittaisimme sitä kautta vain jotain uskonnollisuutta.
Hän käski meitä rukoilemaan, jotta asiat muuttuisivat
meidän kannalta katsottuna parhain päin.
Muista, mitä Jeesus sanoi: “Kun Pyhä Henki
tulee teihin, niin te saatte voiman” (Apostolien teot
1:8). Tämä voima on dynaaminen kyky aikaansaada
muutoksia ja tämä voima on nyt sinussa. Kun siis
seuraavan kerran otat jonkin asian rukoiltavaksesi,
olipa se sitten kiireellisyydeltään minkälainen tahansa,
älä ajattele hetkeäkään, että tuhlaisit vain aikaasi
rukoilemalla. Rukouksen kautta sinä tuot Jumalan
Hengen voiman vaikuttamaan kyseiseen tilanteeseen.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua tästä etuoikeudesta, että voin
rukoilla. Rukouksen kautta minulla on mahdollisuus
olla sinun kanssasi tuomassa tahtoasi toteen täällä
maan päällä ja sen kautta voin harjoittaa hallintavaltaa
olosuhteiden sekä Saatanan ja hänen pimeyden
joukkojensa ylitse. Kiitos tästä siunauksesta, että voin
rukoilla Hengessä. Minä rukoilen sinun täydellisen
tahtosi suuntaisesti ja tuon näin Hengen voiman
vaikuttamaan jokaiseen tilanteeseen, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 14:14-15; 1. Johannes 5:14-15;
1. Timoteus 2:1-2

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:1-23 & Job 9-11
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 1:1-9 & Jesaja 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN TULEE HUUTAEN
Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta
huutaen, ylienkelin äänen ja Jumalan
pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa
kuolleet nousevat ylös ensin: Sitten
meidät, jotka olemme elossa, jotka
olemme jääneet tänne, temmataan
yhdessä heidän kanssaan pilvissä
Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me
saamme aina olla Herran kanssa. Niin
lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla
(1. Tessalonikalaiskirje 4:16-18 KJV).
iten odotankaan Herran takaisin paluuta,
M
Seurakunnan ylöstempausta! Toivon, että
sinä odotat myös! Hän tulee huutaen, ylienkelin äänen

ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Hän tulee “suurella
ryminällä.” Halleluja!
Tämä ei tule olemaan mikään tavanomainen
huuto, vaan se tulee olemaan niin kova huuto, että
Kristuksessa kuolleet — jokainen kristitty, joka on
kuollut — tulee kuulemaan sen ja he heräävät takaisin
elämään. Raamattu sanoo, että Kristuksessa kuolleet
nousevat ensin ja sitten me, jotka olemme elossa, jotka
olemme jääneet tänne, meidät temmataan yhdessä
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin.
Hän odottaa meitä yläilmoissa. Ja Raamattu sanoo,
“Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa”(1.
Tessalonikalaiskirje 4:17).
Tämä huuto tuo mieleen tarinan Johanneksen
evankeliumista 11, kun Jeesus huusi ja kuollut mies
18

finnish

nimeltään Lasarus tuli ulos haudastaan: “Ja sen
sanottuansa hän huusi suurella äänellä: “Lasarus,
tule ulos!” Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin
käärittyinä” (Johannes 11:43-44).
Jos Jeesus ei olisi osoittanut sanojaan Lasarukselle
häntä nimeltä kutsuen, jokainen kuollut olisi kuullut
hänen huutonsa ja noussut ylös haudastaan. Mutta
Hän sanoi nimenomaan “Lasarus, tule ulos!” Hän
tulee huutamaan vielä uudelleen ja kun Hän huutaa,
silloin ainoastaan ne, jotka ovat eläneet Hänelle ennen
kuolemaansa ja ne meistä, jotka elävät Hänelle nyt,
kuulevat sen Seurakunnan ylöstempauksessa!
Tämä päivä lähestyy, oletko sinä valmis? Siitä
tässä kaikessa on kyse! Sen tähden me tuotamme
ja jaamme Rapsodia Todellisuuksista päivän sanaa
kaikkeen maailmaan kaikille eri kielille käännettynä:
me valmistelemme kaikki kansakunnat Hänen
paluutaan varten. Me tahdomme tavoittaa jokaisen
täällä maan päällä olevan miehen, naisen, pojan
ja tytön Evankeliumilla: “Ja tämä valtakunnan
evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa,
todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu”
(Matteus 24:14).

RUKOUS
Rakas Isä, mikä upea päivä se tuleekaan olemaan,
kun me kaikki saamme nähdä Jeesuksen! Kiitos,
tästä suuresta etuoikeudesta, että saan tulla
ylöstemmatuksi yhdessä kaikkien pyhien kanssa
yläilmoihin tapaamaan Herraa. Kristus elää ja
hallitsee kirkkaudessaan täällä maan päällä minun
kauttani. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Korinttolaiskirje 15:51-52; 1. Tessalonikalaiskirje 4:16-18

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 18:24-19:1-7 & Job 12-14
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 1:10-17 & Jesaja 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TIEDON VOIMA
Minun kansani tuhoutuu tiedon
puutteeseen… (Hoosean kirja 4:6).

A

vausjakeessamme meille paljastetaan kaksi
silmiinpistävää asiaa: se tosiasia, että Jumalan
ihmiset voivat tuhoutua. Ja meille kerrotaan myös syy
siihen, miten tämä tuhoutuminen voi olla mahdollista,
joka on tiedon puute Jumalan Sanasta. Tietämättömyys
Jumalan Sanan suhteen on todella kamala asia. Jeesus
sanoi juutalaisille: “Te eksytte, koska te ette tunne
Kirjoituksia” (Matteus 22:29).
Tämä auttaa meitä ymmärtämään sen, miksi
Raamattu sanoo 2. kirjeessä Timoteukselle 2:15:
“Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka
koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään
häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.” Ratkaisu
jokaiseen ongelmaan, vastaus jokaiseen kysymykseen
ja kaikki, mitä voit koskaan tarvita omaan elämääsi,
löytyy Sanasta. Älä jätä Sanaa huomiotta.
Sanan huomiotta jättäminen elämässäsi on
valmistautumista epäonnistumiseen ja tarpeettomiin
vaikeuksiin. Jeesus sanoi: “ja te tulette tuntemaan
totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”
(Johannes 8:32). Sananlaskut 11:9 sanoo, “...
vanhurskas vapautetaan tiedon kautta.” Apostolien
teot 20:32 sanoo: “Ja nyt minä uskon teidät Jumalan
ja hänen armonsa sanan haltuun, joka on voimallinen
rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan
kaikkien pyhitettyjen joukossa” (Apostolien teot
20:32).
Kyse on siitä, miten hyvin sinä tunnet Jumalan
Sanan. 2. Pietarin kirje 1:3 sanoo: “Hänen jumalallinen
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voimansa on antanut meille kaiken, mikä elämään
ja jumalisuuteen kuuluu, hänen tuntemisensa
kautta, joka on kutsunut meidät kirkkauteen ja
hyveellisyyteen.”
Kuinka hyvin sinä tunnet Hänet? Tämä tulee
määrittelemään sen, miten pitkälle tulet pääsemään
ja millaista menestystä, kunniaa, hallintavaltaa ja
voittoja tulet kokemaan omassa elämässäsi. Kaikki tätä
jumalallista elämää varten tarvitsemasi ja tahtomasi
asiat ovat jo sinun Kristuksessa. Mutta se, miten saat
ne toimimaan tehokkaasti omassa elämässäsi, riippuu
siitä, miten hyvin tunnet Hänet.
Tämä tietämys, josta Pietari kirjoittaa on täyttä
ja tarkkaa “epignosis” tietoa. Käytä joka päivä aikaa
Jumalan Sanan opiskelemiseen, kuuntelemiseen ja
mietiskelemiseen. Täytä henkesi, sielusi ja mielesi
Sanalla. Kuten Raamattu sanoo: “Runsaasti asukoon
teissä Kristuksen sana kaikessa viisaudessa…”
(Kolossalaiskirje 3:16). Tästä seuraa jatkuvasti
lisääntyvän armon, jatkuvasti lisääntyvän ilmestyksen,
jatkuvasti lisääntyvän kirkkauden, loppumattoman
menestyksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin elämä.

RUKOUS

Rakas taivaan Isä, kiitän sinua Sanasi tietämyksestä,
joka asuu minussa runsaana aikaansaaden sen,
että vaellan uskossa, hallintavallassa, kunniassa
ja voimassa. Sanastasi kumpuavan ilmestystiedon
kautta, elän ja toimin ehdottomassa voitossa aina ja
iankaikkisesti, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmi 82:5; 2 . Pietari 3:18; Efesolaiskirje 1:17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 19:8-41 & Job 15-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 1:18-2:1-2 & Jesaja 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALALLINEN ELÄMYS
Joiden kautta meille on annettu suuret
ja kallisarvoiset lupaukset, että te niiden
kautta tulisitte osanottajiksi jumalallisesta
luonnosta (2. Pietarin kirje 1:4).

K

un uudestisynnyit, sinut siirrettiin pimeyden
hallintavallasta Jumalan ihmeelliseen valoon
— Hänen rakkaan Poikansa Valtakuntaan: “Kiittäen
Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan
osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta
ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan”
(Kolossalaiskirje 1:12-13).
Sitten 2. Pietarin kirjeessä 1:4 sanotaan: “Joiden
kautta meille on annettu suuret ja kallisarvoiset
lupaukset, että te niiden kautta tulisitte osanottajiksi
jumalallisesta luonnosta….” Me olemme
osanottajina jumalallisessa elämyksessä. Me emme
ole sivustakatsojina Jumalan Valtakunnassa, vaan me
olemme osana sitä prosessia, jossa asiat tapahtuvat.
Halleluja!
Me olemme nyt mukana siinä erityisessä elämässä,
joka Jumalalla on. Siinä elämässä, jota ei ole aikaisemmin
ollut yhdelläkään muulla olennolla. Meillä on nyt
Jumalan luonto! Siksi sinä voit puhua sieltä käsin missä
olet ja asiat tapahtuvat. Sinä voit suunnata Jumalan
voiman tiettyyn suuntaan käsiesi kautta.
Muistatko Mooseksen? Jumala sanoi hänelle:
“Ojenna kätesi meren yli ja halkaise se!” Mooses
jakoi Punaisenmeren ojentamalla kätensä meren yli.
Hän osallistui tällä tavoin jumalalliseen elämykseen:
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Jumala antoi Sanan, Mooses toimi sen mukaisesti ja
ihme tapahtui.
Minkälainen yhteys voi olla kyseessä miehen
käden ja raivoavan meren välillä? Jumala näyttää
meille tässä nyt jotain meidän hengellisestä ykseydestä
Hänen kanssaan ja meidän omasta roolistamme
tässä jumalallisessa elämyksessä. Muista Jeesuksen
sanat Johanneksen evankeliumissa 15:5: “Minä olen
viinipuu, te olette oksat…ilman minua te ette voi
mitään tehdä.”
Tämän jakeen jälkimmäinen osa pitää myös
paikkansa toisin päin käännettynä. Hän tarvitsee meitä
aivan yhtä paljon kuin me tarvitsemme Häntä. Hän
työskentelee ja liikkuu meissä ja meidän kauttamme
tänä päivänä. Aivan kuten Mooses, kun sinä nostat
kätesi, ne ovat Jumalan kädet. Siksi Jumala myös
vastaa. Sinun voittosi on jo varma. Sinun tulee enää
vain vaeltaa sen valossa. Opiskele Sanaa, jotta tiedät
ja voit toimia omassa roolissasi tässä jumalallisessa
kokemuksessa. Sinä et ole mikään tavanomainen
henkilö.

TUNNUSTUS
Kiitos Isä tästä erityisestä elämästä, jonka olet
antanut minulle. Kiitos, että saan olla mukana tässä
jumalallisessa elämyksessä. Toimin kaiken aikaa ja
kaikessa voitosta käsin, sillä Jumala tekee ihmeellistä
työtään minussa, elävöittäen minua jatkuvasti
Kristuksen elämällä ja luonnolla, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Johannes 5:11-12; Johannes 15:5 & 7

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:1-16 & Job 19-21
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 2:3-12 & Jesaja 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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OLE VAHVANA HERRASSA
Lopuksi, veljet, olkaa vahvoja Herrassa
ja hänen väkevyytensä voimassa
(Efesolaiskirje 6:10 KJV).

H

uomaa nämä avausjakeessamme olevat
kolme alleviivattua sanaa. Selitän nyt niihin
liittyen yksi toisensa perään. Ensimmäinen näistä
sanoista on sana “vahva”. Luukkaan evankeliumissa
1:80 Raamattu kertoo Johannes Kastajaan liittyen:
“Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli
erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva
Israelin eteen.”
Luukkaan evankeliumissa 2:40 Raamattu kertoo
meille toisesta lapsesta, joka “...kasvoi ja vahvistui
ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen
päällänsä.” Tässä puhutaan Jeesuksesta. Johannes
Kastaja ja Jeesus vahvistuivat siis hengessä, mikä
tarkoittaa, että heistä tuli vahvoja.
Sana “väkevyys” tulee kreikankielisestä sanasta
“kratos”, joka tarkoittaa vahvuutta. Ja sen jälkeen
tuleva sana “voima” tulee kreikankielisestä sanasta
“ischus”, joka tarkoittaa sellaista voimaa, jota joku
pystyy käyttämään tai hyödyntämään. Mitä Jumala
kertoo meille tässä? Hän sanoo, “Olkaa vahvoja
Herran väkevyydessä ja Hänen kyvyssään käyttää
voimaa.” Kuinka suuren voiman Jumala voikaan
tuoda elämäämme! Ota hyöty irti tästä Jumalan
kyvykkyydestä. Halleluja!
Muista, että kyse on Hengen voimasta eikä sinun
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omasta voimastasi. Käytä Hänen voimaansa äläkä
omaa voimaasi. Luota Häneen kaikesta sydämestäsi.
Luota siihen, mitä Hän pystyy tekemään. Tämän takia
sinun täytyy tuntea Hänet, jotta sinulla voisi olla käsitys
siitä, miten paljon Hän pystyy tekemään. “Ja sinuun
turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et
hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra” (Psalmi 9:10).
Ajattele Daavidia, joka lähti taisteluun Goljatia
vastaan ilman miekkaa tai keihästä. Hänellä oli
kädessään vain linko ja viisi sileää kiveä. Kun jättiläinen,
Goljat, lähti kulkemaan Daavidia kohti, Daavid ei
perääntynyt, vaan hän tähtäsi lingolla kohti Goljatia ja
kaatoi hänet maahan yhdellä ainoalla kivellä. Daavid
oli vahvana Herrassa ja hän käytti Jumalan voimaa
tämän jättiläisen voittamiseen. Ole vahvana Herrassa
ja Hänen väkevyytensä voimassa. Ole vahvana Jumalan
totuudessa.

TUNNUSTUS
Olen voitokas iankaikkisesti, koska olen syntynyt
Jumalasta ja elän Hänen Sanansa kautta. Riippumatta
siitä, mitä vihollinen heittää minua kohti, pysyn aina
horjumattomana, sillä suurempi on Hän, joka on
minussa kuin hän, joka on tässä maailmassa. Olen
vahvana Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa
tehdäkseni suurenmoisia urotekoja! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Miika 3:8; Efesolaiskirje 3:14-16 & 20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 20:17-38 & Job 22-24
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 2:13-21 & Jesaja 30
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PYHÄ HENKI — SANOMAMME VOIMA
Herran Henki on minun päälläni, sillä
hän on voidellut minut julistamaan
evankeliumia… (Luukas 4:18).
uosia sitten vuonna 1981, kun olin rukoilemassa,
V
kohtasin Pyhän Hengen sellaisella tavalla, joka
muutti koko elämäni. Tämän jälkeen aloin kokemaan

sellaista Pyhän Hengen yhteyttä ja aloin saamaan
sellaista tietoa, joka teki Hänen voimastaan elämässäni
niin paljon todellisemman ja sen soveltamisesta
erilaisiin elämäntilanteisiin tuli minulle luonnollista.
Olen lukenut lähetystyöntekijöistä, joka tulivat
Euroopasta Afrikkaan. Jotkut heistä viettivät vuosikausia
yrittäen tehdä ihmisistä käännynnäisiä Kristukselle
saamatta kuitenkaan sen suurempia tuloksia aikaiseksi.
He yrittivät ja jotkut jopa kuolivat tässä prosessissa,
mutta se ei auttanut. Heidän ongelmana oli se, että
he tulivat uskonnon kanssa. Heillä oli kaunis sanoma,
joka kertoi Kristuksen ystävällisyydestä. Se oli hienoa,
mutta he olisivat tarvinneet jotain paljon enemmän
kuin vain kauniin sanoman.
Riippumatta siitä, kuinka paljon sinä rakastat
Jeesusta tai kuinka syvästi sydäntäsi koskettaa tarve
julistaa Evankeliumia maailmassa oleville syntisille, se
ei tule toimimaan, jos sinä et olet täyttynyt Pyhällä
Hengellä. Siksi Jeesus sanoi opetuslapsilleen: “...
pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne
puetaan voima korkeudesta” (Luukas 24:49).
Kuka tahansa voi sanoa: “Minä rakastan Jeesusta
ja palvelen Häntä koko elämäni ajan!” Pietari sanoi
myös näin. Hän sanoi Mestarille: “Vaikka kaikki muut
hylkäisivät sinut, minä en koskaan hylkää sinua”
(Matteus 26:33 NLT). Hän oikein painotti sanoen:
“Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä
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sinua kiellä!” (Matteus 26:35). Mutta ei tarvittu kuin
vain muutamia sotilaita, nuori tyttö ja eräs toinen, ja he
saivat Pietarin kieltämään Jeesuksen vain muutamaa
tuntia myöhemmin.
Mutta sen jälkeen, kun apostoli Pietari vastaanotti
Pyhän Hengen, hänen pelkonsa katosivat. Tämä
aiemmin “kouluja käymättömänä kalastajana” tunnettu
mies alkoikin nyt yhtäkkiä puhumaan ja tekemään
yliluonnollisia asioita jopa niin suurissa määrin, että
eräänä päivänä Hänen saarnansa jälkeen 3000 sielua
pelastui!
Jos sinä olet jo vastaanottanut Pyhän Hengen, se
on vasta alkua. Sinun täytyy tuntea Hänet. Sinun täytyy
vaeltaa Hänessä ja Hänen kanssaan. Hänestä täytyy
tulla jatkuva osa sinun elämääsi. Muista, että meidän
sanomamme voima ei ole huutamisessa tai siinä, että
kykenemme käyttämään monenlaisia sanoja. Meidän
sanomamme voima on Pyhässä Hengessä: “ja minun
puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia ihmisviisauden
sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista” (1.
Korinttolaiskirje 2:4 KJV).

RUKOUS
Rakas Isä, minä kiitän sinua Pyhästä Hengestäsi,
joka elää minussa ja ohjaa minua kulkemaan
sinun täydellisessä tahdossasi. Hänen jumalallinen
voimansa on sytyttänyt minut sisimmästäni käsin
ja sen vuoksi olen täynnä rohkeutta. Olen täysin
kykeneväinen tavoittamaan oman maailmani
Evankeliumin sanomalla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Tessalonikalaiskirje 1:5; Roomalaiskirje 15:15-19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:1-16 & Job 25-28
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 3:1-12 & Jesaja 31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KYSY OIKEITA KYSYMYKSIÄ
Niin Gideon vastasi hänelle: Oi, Herrani,
jos Herra on meidän kanssamme, miksi
sitten kaikki tämä on meitä kohdannut?
Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset
tekonsa, joista isämme ovat meille
kertoneet sanoen: ‘Herra on johdattanut
meidät tänne Egyptistä’? Mutta nyt Herra
on hyljännyt meidät ja antanut meidät
Midianin kouriin (Tuomarien kirja 6:13).
n olemassa ihmisiä, jotka kysyvät vääriä
O
kysymyksiä ja tekevät vääränlaisia pyyntöjä.
Heissä on jotain, mikä saa heidät aina kysymään vääriä

kysymyksiä, kun heillä on siihen mahdollisuus. Mutta on
myös mahdollista kysyä oikeita kysymyksiä. On olemassa
hyviä kysymyksiä, jotka ohjaavat sinut hyödyllisiin
vastauksiin. Ellet opi kysymään oikeita kysymyksiä, et
tule myöskään saamaan sellaisia merkittäviä vastauksia,
jotka veisivät sinua eteenpäin.
Jumala tahtoo sinun kysyvän oikeita kysymyksiä.
Kun Israel oli toisen kansan sortamana, enkeli ilmestyi
Gideonille ja tervehti häntä sanoen: “Herra on sinun
kanssasi, sinä sotaurho.” Gideon vastasi: “Miksi sinä
kutsut minua sotaurhoksi? Jos Jumala on kanssamme,
missä ovat kaikki Hänen ihmeensä?” Tämä oli hyvä
kysymys. Jos kerran Jumala oli heidän kanssaan, heidän
elämänsä ei tulisi olla tavallista.
Oletko koskaan katsonut olympialaisia tai jotain
muuta urheilutapahtumaa televisiosta ja ihmetellyt niitä
urheilijoita, joilla näytti olevan ikään kuin yliluonnollisia
kykyjä? Saatoit pitää heitä todella ihmeellisinä, koska
tiesit, että et itse kykenisi tekemään sellaisia asioita, joita
he tekivät. Tai oletko koskaan tullut ällikällä löydyksi
neron korkeasta älykkyyden tasosta?
Mutta entäpä sitten sinä? Kuka sanoo, että sinä et
voisi olla vielä poikkeuksellisempi kuin nämä ihmiset?
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Milloin tulet sanomaan kuten Gideon: “Jos kerran Jumala
on kanssani, silloin elämäni ei tulisi olla tavallista!” Ja sen
jälkeen alat myös kysymään oikeita kysymyksiä.
Jumala antoi Salomolle viisauden ja Raamattu
kertoo, että hän oli viisaampi kuin kukaan muu. Tässä
maailmassa oli siis aika, jolloin yksi mies oli kaikkia muita
viisaampi ja tässä ei nyt ollut kyse Jeesuksesta. Miksi
sinä et voisi nyt olla se? Miksi sinä et voisi olla viisaampi
kuin kaikki muut kaupunkisi asukkaat? Kuka sanoo, että
sinusta ei olisi siihen?
Vaivaako kehoasi jokin sairaus tai tauti? Jos olet
vastaanottanut Pyhän Hengen, silloin sinun tulisi kysyä
tämä kysymys: “Tulisiko minun olla edelleen sairaana,
jos kerran Pyhä Henki elää minussa?” Sinun ei tulisi
ainoastaan kysyä tätä vaan myös vastata siihen. Tartu
Raamattuusi ja mietiskele tätä jaetta, joka sanoo: “Ja
jos hänen Henkensä, joka herätti Jeesuksen kuolleista,
elää teissä, niin hän, joka herätti Kristuksen Jeesuksen
kuolleista, on antava elämän teidän kuolevaiselle
ruumiille sen tähden, että hänen Henkensä elää teissä”
(Roomalaiskirje 8:11 NIV). Ennen pitkää Hengen voima
tulee kulkemaan kehosi läpi ja saamaan aikaan tuloksia.
Laita tämä käytäntöön heti tänään.

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos viisaudestasi, joka asuu minussa.
Sinun Sanasi on tehnyt minusta viisaan ja tuonut
minut erinomaisuuden, menestyksen, voiton ja
yltäkylläisyyden paikkaan. Sanasi inspiroi minua
ajattelemaan tänään oikeanlaisia ajatuksia, puhumaan
oikeita sanoja ja kysymään oikeita kysymyksiä sekä
vastaanottamaan Sanasi mukaisia tuloksia elämääni,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
2. Timoteus 2:23; Titus 3:9
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Galatalaiskirje 3:13-22 & Jesaja 32
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OLE INSPIROITUNEENA HÄNEN
LÄHESTYVÄSTÄ TAKAISIN PALUUSTA
keskiviikko

Ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon
yhdessä meidän kanssamme, kun Herra
Jeesus ilmestyy taivaasta voimallisten
enkeliensä kanssa
(2. Tessalonikalaiskirje 1:7 KJV).
onet ihmiset eivät ymmärrä sitä, että Jeesus
M
on palaamassa takaisin. Näemme tämän siitä,
miten he elävät. He elävät elämäänsä tehden päivittäin

vain niitä asioita, jotka miellyttävät heitä itseään.
Ymmärtävät he sitä tai eivät, Jeesus on palaamassa
takaisin. Hän sanoi, että Hän tulisi palaamaan ja
tämän tapahtuminen on nyt lähempänä kuin koskaan
aiemmin.
Kuinka odotankaan tuota päivää! Miten upea
päivä se tulee olemaan. Aiotko sinä olla valmiina
Häntä varten silloin, kun Hän palaa? Vai palaako Hän
takaisin ja huomaa, että et tehnyt sitä, mitä sinun olisi
pitänyt tehdä? Voimme verrata tätä opettajaan, joka
on antanut oppilailleen kotiläksyjä edellisenä päivänä
ja nyt hän palaa luokkahuoneeseen tarkastamaan
onko läksyt tehty. Oppilas, joka on tehnyt läksyt,
iloitsee nähdessään opettajansa, mutta se oppilas, joka
ei ole tehnyt läksyjä, toivoo, että opettaja unohtaisi
antaneensa läksyjä tai että opettaja ei edes tulisi
luokkahuoneeseen.
Raamattu sanoo: “ilmestyy tulen liekissä ja kostaa
niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia
meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä
kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus
Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi
pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa,
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sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme” (2.
Tessalonikalaiskirje 1:8-10).
Kun Jeesus palaa takaisin, Häntä tullaan
ihmettelemään meissä, jotka rakastamme Hänen
ilmestymistään. Tämä tarkoittaa sitä, että Hänen
kirkkautensa tulee meissä näkyviin. Ne, jotka kuulivat
meidän sanoneen, että Kristus on meissä, he tulevat
näkemään Hänen kirkkautensa meissä ja tunnistamaan,
että se on todella totta. Me tulemme yhtäkkiä
kirkastetuiksi, jokainen meistä loistaa kirkkaana
valoa, ja he ihmettelevät Jeesusta meissä ja meidän
keskuudessamme. Tämä päivä tapahtuu hyvin pian.
Jeesus sanoi: “Niin loistakoon teidän valonne
ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne
ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa”
(Matteus 5:16). Hän ei sanonut, että meidän valomme
tulisi vain loistaa vaan sen tulee suorastaan niin loistaa.
Hän on tehnyt meidät valoksi maailman kansakunnille
ja Hän tahtoo, että me valaisemme ihmisiä. Hän tahtoo
tuoda kauttamme elämää ja iloa ihmisille samalla, kun
me tavoitamme heitä Evankeliumin sanomalla nyt
enemmän kuin koskaan aiemmin.

TUNNUSTUS
Vaellan Herran edessä arvollisesti ja miellytän
Häntä kaikessa samalla, kun odotan innoissani
Hänen pian tapahtuvaa takaisin paluutaan. Minä
tuotan vanhurskauden hedelmiä ja tuon omassa
maailmassani olevien ihmisten elämälle tarkoituksen.
Uskoni on tehokas ja saa aikaan tarvittavia tuloksia
Hänen Nimensä kunniaksi. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Heprealaiskirje 10:37; Tiitus 2:13-14; 2. Timoteus 4:8

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 21:37-22:1-21 & Job 32-35
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 3:23-29 & Jesaja 33
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IANKAIKKINEN ELÄMÄ TOI MEILLE
IÄTTÖMYYDEN
torstai

Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä,
että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän
näki sen ja iloitsi.” Niin juutalaiset sanoivat
hänelle: “Et ole vielä viidenkymmenen
vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!”
Jeesus sanoi heille: “Totisesti, totisesti
minä sanon teille: ennen kuin Aabraham
syntyi, MINÄ OLEN”
(Johanneksen evankeliumi 8:56-58 KJV).

T

ällä ainutlaatuisella lauseella: “ennen kuin
Aabraham syntyi, MINÄ OLEN”, meidän
Herramme Jeesus julisti olevansa iätön. Iättömyys
viittaa loppumattoman kehityksen elämään, jossa sinä
kasvat, mutta et vanhene. Kyse on loppumattomasta,
katoamattomasta ja tuhoutumattomasta elämästä.
Silloin kun sinä uudestisynnyit, sinä vastaanotit saman
iankaikkisen elämän, joka Jeesuksella on ja sinut tuotiin
sisälle ajattomuuteen.
Kun Johannes puhui iankaikkisesta elämästä, hän
sanoi: “Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet,
minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin
kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta
- ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja
todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen
elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille” (1.
Johannes 1:1-2). Tämän elämän ilmestymisen tarkoitus
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oli siinä, että meillä voisi olla tämä sama elämä ja
että me voisimme elää sitä. Kun opiskelet Raamatun
kirjoituksia ja näet siellä tällaisia totuuksia, silloin näet
todellisen kuvan heijastuksen sinusta itsestäsi ja pystyt
ymmärtämään, millaista elämäsi tulisi olla.
Nyt, kun sinä olet uudestisyntynyt, sinut on tuotu
sisälle Jumalan ulottuvuuteen, ikuisuuteen! Jumalan
Sanassa ja Kristuksessa eläminen on ikuisuudessa
elämistä. Sinulla on tällainen elämä. Sinä olet
Kristuksessa, Hän on sinun uusi ympäristösi. Sinä et ole
tästä maailmasta. Joten ala elämään iätöntä elämääsi.

TUNNUSTUS
Minä olen Jumalan vanhurskaus Kristuksessa
Jeesuksessa ja minulla on Jumalan elämä itsessäni.
Henkeni, sieluni ja kehoni ovat tulleet kaikki aivan
läpikotaisin elävöitetyiksi tämän vanhurskauden
voiman ja vaikutuksen kautta sekä tämän Jumalaelämän täyteyden kautta, jonka olen saanut
vastaanottaa Evankeliumissa. Minä vaellan
Kristuksessa olevan perintöni todellisuudessa ja olen
tietoinen Hänen armostaan ja upeasta läsnäolostaan
elämässäni, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Johannes 11:25-26; Roomalaiskirje 8:11;
1. Johannes 5:11-12

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 22:22-23:1-11 & Job 36-39
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 4:1-11 & Jesaja 34
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IANKAIKKINEN ELÄMÄ ON TUONUT
MEILLE KUOLEMATTOMUUDEN
perjantai

Vanhurskauden polulla on elämä, ja
sen tähden sillä tiellä ei ole kuolemaa
(Sananlaskut 12:28 KJV).
dellisen päivän opetuksessa tarkastelimme
E
sitä tosiasiaa, että iankaikkinen elämä on
tuonut meille iättömyyden. Mutta tämän päivän

opetuksessa me tulemme näkemään sen, miten
iankaikkinen elämä on tuonut meille vielä paljon
enemmänkin - kuolemattomuuden! Avausjakeemme
julistaa, että “vanhurskauden polulla on elämä, ja
sen tähden sillä tiellä ei ole kuolemaa.” Tämä viittaa
kuolemattomuuteen.
Iättömyyden ja kuolemattomuuden välillä on
olemassa ero. Iättömyys tarkoittaa loppumattoman
kehityksen elämää, jossa sinä vain kasvat ilman, että
vanhenet. Kuolemattomuus taas viittaa sellaiseen
elämään, josta puuttuu kokonaan taipumus kuolemaan.
Luonnollisen ihmisen elämä on ohjelmoitu
“kohdusta hautaan.” Toisin sanottuna, hän on syntynyt
kuolemaan taipuvaiseksi. Hän pyrkii koko elämänsä
ajan tekemään kaikkensa pitääkseen itsensä elossa
ja välttääkseen kuoleman, mutta lopulta hän joutuu
alistumaan siihen, koska hän on perinyt kuoleman
kirouksen.
Mutta jos olet uudestisyntynyt ja sinulla on
Jumalan elämä ja luonto itsessäsi, asiat ovat silloin
eri tavoin sinun kohdallasi. Sinä olet siirtynyt
kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen: “Tämä totuus
on nyt paljastettu voidellun Jeesuksen ilmestymisen
kautta, meidän elämän-antajamme kautta, joka on
kukistanut kuoleman, poistanut kaikki sen vaikutukset
elämästämme ja tuonut julki oman kuolemattoman
elämänsä meissä Evankeliumin kautta” (2. Timoteus
1:10 TPT).
Kristuksessa sinä et ole alttiina kuolemalle
iankaikkisen elämän tähden. Nyt voit ymmärtää
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paremmin Jeesuksen sanoja Markuksen evankeliumissa
1:18: “he nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat
jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita….” “Jotakin
kuolettavaa” viittaa tässä kohtaa johonkin tappavaan
tai kuolemaa aiheuttavaan. Mutta Jeesus sanoi, että
mikään näistä ei voi satuttaa tai vahingoittaa sinua.
Miksi? Iankaikkisen elämän tähden!
Apostoli Johannes kirjoitti: “Minä kirjoitan tästä
teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, jotta
tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä” (1.
Johannes 5:13). Hän tahtoo sinun tietävän, että sinulla
on iankaikkinen elämä. Koska niin kauan kun et vielä
tiedä siitä, et voi myöskään vaeltaa sen valossa. Sinun
täytyy tietää, että sinulla on iankaikkinen elämä ja että
tämä elämä on kuoleman-kestävä!
Kuolema on “järjestelmään” tuotu epäonnistuminen,
mutta hän kertoo sinulle tässä, että sinun “kehosi
järjestelmissä” ei ole minkään sortin epäonnistumisia — ei
sydämen vajaatoimintaa, ei munuaisten vajaatoimintaa,
ei keuhkojen vajaatoimintaa eikä mitään muutakaan
sellaista! Koska sinulla on iankaikkinen elämä itsessäsi,
sinun kehosi elimet ja järjestelmät eivät petä! Kiitos
Jumalalle iankaikkisesta elämästä. Halleluja!

TUNNUSTUS
Elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa
on tehnyt minut vapaaksi kuolemasta ja synnin
laista! Minä olen täysin vapaa kuolemasta. Olen
kuoleman ulottumattomissa, koska elämän laki
tekee työtään minussa! Jumalan lapsena en vaella
ainoastaan elämässä ja terveydessä, vaan minä jaan
tätä jumalallista elämää myös eteenpäin kaikille
omassa maailmassani. Jumalallisuus asuu fyysisessä
kehossani ja minä elän aivan ylivertaista elämää!
Kunnia Jumalalle!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 3:14; Roomalaiskirje 8:11; Johannes 5:24

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 23:12-35 & Job 40-42
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 4:12-20 & Jesaja 35
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SISÄINEN TODISTUS
Henki itse todistaa meidän henkemme
kanssa, että me olemme Jumalan lapsia
(Roomalaiskirje 8:16 NKJV).

M

eidän intohimomme Evankeliumin
julistamiseen on jotain, mitä tämä maailma ei
voi sietää. Se vaivaa heitä ja he ihmettelevät, että “miten
jotkut voivat olla niin innoissaan Jeesuksesta?” Mutta
sitten he yrittävät sivuuttaa sen vain sillä perusteella,
että ihmiset suhtautuvat usein intohimoisesti omaan
uskontoonsa. He eivät kuitenkaan ymmärrä sitä, että
meidän kohdallamme on kyse eri asiasta. Kyse on
intohimoa suuremmasta asiasta.
Kun vertaamme kristittyjä muihin uskonnollisiin
ihmisiin maailmassa (kristinusko ei ole uskonto),
meidän tulee kiinnittää huomiomme kolmeen asiaan:
ensimmäinen asia on meidän intohimo, jota voidaan
todella vertailla heidän kanssaan. Sitten tulee vakaumus:
maailman uskonnoilla voi olla aivan yhtä paljon
vakaumuksellisuutta kuin meillä, mutta meillä on jotain,
mikä heiltä puuttuu ja jota he eivät voi koskaan saada:
sisäinen todistus. Halleluja!
Me kannamme todistusta hengessämme
Jeesuksesta! Luimme tästä avausjakeestamme, kun
siinä sanottiin: “Henki itse todistaa meidän henkemme
kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.” Joten kun me
seisomme Jeesuksen Kristuksen puolella, me emme
ainoastaan seiso sen tähden, että olemme intohimoisia.
Me emme julista Evankeliumia vain sen tähden, että
olemme vakuuttuneita Hänen sanomastaan. Me
teemme sen, koska meillä on todistus hengessämme
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siitä, että Jeesus on todella tie, totuus ja elämä; kukaan
ei tule Isän tykö muutoin kuin Hänen kauttaan (Johannes
14:6).
Meillä on todistus hengessämme siitä, että me
olemme nyt Jumalan poikia. Syvällä sydämessämme
me tiedämme olevamme yhteydessä Jumalan ja Pyhän
Hengen kanssa ja että olemme uudestisyntyneitä! Nämä
eivät ole mitään olettamuksia, vaan eläviä nykyhetken
realiteetteja meidän hengessämme. Meillä on “sisäpiirin
tietoa”, Pyhän Hengen meihin tuomaa tietoa siitä, että
me olemme Jumalasta syntyneitä ja ikuisesti voitokkaita.
Me olemme erilaisia. Se, mitä meillä on, on
uskontoa suurempaa. Ja kristinusko ei edes ole uskonto.
Riippumatta siitä, miten vakaumuksellisia ihmiset ovat
oman uskontonsa suhteen, yhdessäkään uskonnossa
ei ole pelastusta. Jeesuksen Kristuksen Evankeliumi on
ainoa pelastava sanoma maailmalle. Ja kiitos kuuluu
siitä Jumalalle! Me olemme tämän voiman sanoman
haltijoina, jonka kautta Jumala pelastaa, parantaa,
suojelee, vapauttaa ja saa menestymään. Me olemme
täällä Hänen todistajinaan. Halleluja!

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos, että olet uskonut Kristuksen
Evankeliumin minun käsiini. Rukoilen, että monet,
jotka eivät ole vielä pelastuneet, tulevat tänään
kuulemaan ja vastaanottamaan pelastuksen ja että
heidät siirretään välittömästi pimeyden hallintavallasta
Jumalan poikien kirkkauden täyteiseen vapauteen,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
1. Johannes 5:10; 1. Korinttolaiskirje 9:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 24:1-27 & Psalmi 1-6
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 4:21-31 & Jesaja 36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
41

sunnuntai

17

PALVELUKSENTYÖ PYHÄKÖSSÄ
Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli
etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka
että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on
“pyhäkkö” (Heprealaiskirje 9:2).
umala antoi Aaronille Vanhassa testamentissa
J
ohjeet (2. Mooses 30:7-8), joiden kautta voimme
tarkastella pappien toimintaa pyhäkössä. Huomaa,

miten Hän sanoi, että lamppujen tulee palaa jatkuvasti
ja kun hän sytyttää niitä iltaisin ja aamuisin, hänen tulee
polttaa suitsutusta. Tämä oli hyvin tarkka ohjeistus,
joka koski pappien pyhäkössä tekemää palvelutyötä
Vanhan testamentin aikaan.
Kun luemme avausjakeemme NIV-käännöksestä,
siinä sanotaan: “Telttamaja pystytettiin. Ja sen
ensimmäisessä huoneessa oli lampunjalka, ja pöytä
ja pyhitetty leipä; tätä paikkaa kutsuttiin Pyhäksi
Paikaksi.” Tästä Pyhäköstä löytyy kolme asiaa: leipä
(pöytä ja näkyleivät), lampunjalka (menora) ja aivan
esiripun edessä oli suitsutusalttari. Nämä kolme
esinettä löytyivät Pyhästä Paikasta. Miten tämä on
sitten sovellettavissa meihin tänä päivänä?
“ Le i p ä” o n m ei d ä n S a n a n o p is ke l ua j a
mietiskelemistä. Muista, että “näkyleivät”, joihin
viitattiin myös Hänen läsnäolonsa Leipänä, olivat
ainoastaan pappien syötävissä (2. Mooses 8:31, 2.
Mooses 24:8). Ja Raamattu sanoo, että meidät on tehty
“kuninkaiksi ja papeiksi Jumalalle” (Ilmestyskirja 1:6).
Me olemme Jumalan pyhää papistoa. Siksi me olemme
kelvollisia syömään “Hänen Läsnäolonsa leipää,” joka
edustaa sitä, kun me mietiskelemme Sanaa.
Toisena asiana tässä pyhäkössä oli joka päivä
Hengen lamppu. Jumala sanoi Aaronille: “Kun nostat
lamput paikoilleen, niin valaiskoot ne seitsemän
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lamppua seitsenhaaraisen lampun edustaa” (4.
Mooses 8:2). Tämä edustaa seitsemää Jumalan
henkeä: “Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä
ja ukkosenjylinää; ja valtaistuimen edessä paloi
seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän
Jumalan henkeä” (Ilmestyskirja 4:5). Nämä viittaavat
Hengen täyteyteen. Meidän yhteydessämme on kyse
jatkuvasta Hengellä täyttymisestä. Sinun tulee pitää
päivittäin yllä Hengen täyteyttä. Opiskele Efesolaiskirje
5:18-21. Sieltä löydät vastauksen siihen, miten tämä
tapahtuu.
Kolmantena asiana pyhäkössä oli suitsutusalttari,
joka edusti pyhien rukouksen palvelutyötä.
Psalmi 141:2 sanoo: “Minun rukoukseni olkoon
suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä, minun kätteni
kohottaminen olkoon ehtoouhri.” Tämä viittaa meidän
rukouksiimme palvonnassa, ylistyksessä, kiittämisessä
ja esirukouksessa. Tänä päivänä sinä olet tämä pyhäkkö
ja pyhäkössä on kyse näistä kolmesta asiasta: Sanasta,
Hengestä ja rukouksesta. Mietiskele Sanaa joka päivä.
Täyty jatkuvasti Hengellä ja rukoile lakkaamatta.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitos tästä etuoikeudesta saada toimittaa
palvelutyötäni pyhäkössäsi. Kun annan itseni
rukoukseen, Sanan opiskeluun sekä mietiskelyyn ja
ollessani jatkuvasti Hengellä täytettynä, minä voitan
aina. Sinun Henkesi tekee työtään minussa ja minulla
on jatkuvasti kasvava armo jatkuvasti kasvavassa
palveluksen työssä, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

2. Mooses 30:7-8; Kolossalaiskirje 3:16;
Efesolaiskirje 5:18-20

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 25:1-12 & Psalmi 7-10
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 5:1-12 & Jesaja 37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SANALLA RUOKKIMINEN
Te itse olette meidän kirjeemme, joka on
sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki
ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä
on, että te olette Kristuksen kirje,
meidän palvelustyöllämme kirjoitettu,
ei musteella, vaan elävän Jumalan
Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen
lihatauluihin (2. Korinttolaiskirje 3:2-3).

M

e painotamme kristinuskossa Jumalan Sanan
opiskelemisen ja mietiskelemisen tärkeyttä
sen tähden, mitä se tuottaa sinun elämääsi: jatkuvasti
lisääntyvää kirkkautta! Tästä on kyse sinun elämässäsi.
Jumalan kirkkaus on Sanassa. Ja tämä kirkkaus tulee
yhä enenevissä määrin näkyviin elämässäsi, kun ruokit
itseäsi tietoisesti ja jatkuvasti Sanalla.
Raamattu sanoo: “Älkääkä mukautuko tämän
maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta…” (Roomalaiskirje 12:2). 2.
Korinttolaiskirje 3:18 sanoo: “Mutta me kaikki,
jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran
kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman
kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin
muuttaa Herra, joka on Henki.” Nämä jakeet
painottavat sitä, miten kirkkaus lisääntyy jatkuvasti
hengessämme, kun mietiskelemme Sanaa.
Jos et anna jakamatonta huomiotasi Jumalan
Sanan opiskeluun, mietiskelyyn ja harjoittamiseen,
silloin estät Hänen kirkkauden tuloa elämääsi. Tämä on
tapahtunut joillekin ilman, että he edes itse huomaavat
sitä. He ovat altistaneet itsensä negatiivisista lähteistä
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tuleville uutisille ja informaatiolle. Sellaiselle, joka tulee
Jumalan Sanan ulkopuolelta.
Muista, että sinä olet sitä, mitä sinä syöt. Joten
sinä muutut yhä enemmän sen tiedon kaltaiseksi, jolla
sinä ruokit itseäsi. Jumalan Sana on Jumalan kirkkaus.
Joten ruoki itseäsi Sanalla ja silloin elämästäsi tulee
entistä erinomaisempaa ja kirkkauden täyteisempää.
Kolossalaiskirje 3:16 sanoo: “Runsaasti asukoon
teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen
toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä
ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle
sydämissänne.”
Ota Jumala Sana Jumalan visiona, mielipiteenä,
ajatuksena, ideana, lakina ja periaatteena. Ja ennen
kaikkea muuta, ota Hänen Sana totuutena —
ehdottomana todellisuutena. Anna Sanan tulvia
elämässäsi niin, että kaikki, mitä sinä ajattelet ja puhut,
on Sanaa. Tämä on varma tie jatkuvasti lisääntyvän
kirkkauden elämään.

TUNNUSTUS
Minä kasvan armossa ja Herran Jeesuksen Kristuksen
tuntemisessa. Minun elämäni ei ole Sanasta erillään,
sillä Jumalan Sana toimii lähteenäni. Sana elävöittää
henkeni uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Sanan
kautta elämäni suuntautuu joka päiväisiin voittoihin
niin, että kaikenlaisista olosuhteista huolimatta pysyn
aina voitokkaana. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Luukas 4:4; 1. Pietari 1:23; Apostolien teot 20:32

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 25:13-26:1 & Psalmi 11-16
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 5:13-19 & Jesaja 38
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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ERINOMAISIA HEDELMIÄ KANTAVA
PUU
tiistai

Mutta Daniel oli etevämpi muita
valtaherroja sekä satraappeja, sillä
hänessä oli erinomainen henki; ja
kuningas aikoi asettaa hänet koko
valtakunnan päämieheksi (Daniel 6:3).

R

aamattu sanoo, että Danielissa oli erinomainen
henki. Tahtoisitko, että näin sanottaisiin myös
sinusta? Itse asiassa tämä sama pätee sinuun, koska sinä
päivänä, jolloin vastaanotit Pyhän Hengen elämääsi,
erinomainen Henki tuli asumaan sinuun.
Tämä erinomainen Henki tulee esiin sinussa,
kun päätät antaa Hänen toimia elämässäsi ja kun
hyväksyt Raamatun kirjoitukset Hänen todellisena ja
täydellisenä tahtona ja elät niiden mukaisesti. Tulet
yhtäkkiä huomaamaan, että jokaisesta löytyy jotain
arvostettavaa silmissäsi. Kun heräät tähän totuuteen,
kaikesta sinuun liittyvästä tulee huippuluokkaa;
elämästäsi tulee Kristuksen täydellisyyden ilmaus.
Daniel oli erinomaisempi kuin presidentit ja
satraapit, koska heillä ei ollut erinomaista henkeä,
vaan heillä oli katkera ja valittava henki. He näkivät,
että kuningas oli aina suotuisa Danielia kohtaan ja se
loukkasi heitä, joten tästä katkeroituneena he tekivät
salaliiton Danielia vastaan.
Kun ihmiset, joilla ei ole erinomaista henkeä,
näkevät, että muita kehutaan, ylennetään ja kiitetään,
he loukkaantuvat. Matteuksen evankeliumissa 7:18
Herra Jeesus sanoi: “Hyvä (terve) puu ei voi kantaa
huonoa (arvotonta) hedelmää, eikä huono (sairas) puu
voi tuottaa erinomaisia [ihailun arvoisia] hedelmiä”
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(AMPC).
Huomaa, millaista Hän kuvaili erinomaisen
hedelmän olevan. Hän sanoi, että se on ihailun arvoista.
Tämä on niin upeaa! Millaista sinun elämäsi on? Onko
se ihailun arvoista? Jos kaikki toimisivat niin kuin sinä,
olisitko onnellinen siitä? Jos ihmiset käyttäytyisivät
sinua kohtaan niin kuin sinä käyttäydyt muita kohtaan,
pitäisitkö sinä siitä?
Salli elämästäsi tulla sinussa esiin nousevan
erinomaisen Hengen ilmentymää. Nouse kateuden,
katkeruuden, vihan ja kaikkien elämän negatiivisten
asioiden yläpuolelle, koska sinä olet erinomainen
puu, joka kantaa erinomaisia hedelmiä: “Jokaisen
oksan minussa, joka ei kanna hedelmää [joka lakkaa
kantamasta], Hän leikkaa pois (karsii pois, ottaa
pois); ja Hän puhdistaa ja leikkaa toistuvasti jokaisen
oksan, joka jatkaa hedelmän kantamista, jotta se
kantaisi enemmän ja rikkaampaa ja erinomaisempaa
hedelmää” (Johannes 15:2 AMPC).

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua Pyhän Hengen erityisestä
palvelutyöstä elämässäni tänään. Olet antanut
minulle erinomaisen hengen, joka saa minussa aikaan
erinomaisen luonteen. Siksi katkeruudella, vihalla
ja kateudella ei ole sijaa elämässäni. Kristuksen
erinomainen luonne ilmenee minussa ja näkyy
vaelluksessani, puheessani ja kaikessa siinä, mitä
teen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Daniel 5:12; Sananlaskut 17:27

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:2-18 & Psalmi 17-18
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 5:20-26 & Jesaja 39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALAN SUUNNITELMA SINUA
VARTEN
keskiviikko

Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä
varten, jotka Jumala on edeltäpäin
valmistanut, että me niissä vaeltaisimme
(Efesolaiskirje 2:10).

T

ämän päivän avausjakeemme on todella kaunis,
enkä tahdo sinun menettävän siinä olevaa
siunausta. Lue se siksi uudelleen ääneen, huolellisesti
ja ajatuksen kanssa. Tässä jakeessa Jumalan Henki
puhuu jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen;
jokaiselle, joka on vastaanottanut pelastuksen
Kristuksessa Jeesuksessa.
Tahdon sinun nyt ajattelevan, että Jumala puhuu
sinulle juuri nyt, koska Hän todella puhuu. Rakastan
AMPC-käännöstä tästä samasta kohdasta: “Sillä me
olemme Jumalan [omaa] käsityötä (Hänen tekoaan),
uudelleenluodut Kristuksessa Jeesuksessa, [uudeksi
syntyneet] jotta voisimme tehdä niitä hyviä töitä,
jotka Jumala on ennaltamäärännyt (suunnitellut
etukäteen) meille [kulkeaksemme niitä polkuja, jotka
Hän on valmistanut jo ennen aikaamme], että me
niissä vaeltaisimme [eläen sitä hyvää elämää, jonka
Hän on ennaltajärjestänyt ja tehnyt valmiiksi meidän
elettäväksemme]” (Efesolaiskirje 2:10 AMPC).
Sinä olet Jumalan tekoa, Hänen käsityötään, Hänen
suunnittelemaa, Hänen taidollisuuttaan. Tämä tarkoittaa,
että Jumalan tavaramerkki on sinussa, todisteena
aitoudestasi. Tämä on koko maailmankaikkeuden
suurenmoisin ja paras tavaramerkki. Siksi sinun ei pitäisi
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koskaan ajatella epäonnistumista tai tappiota. Olet
liian täydellinen epäonnistuaksesi; liian erinomainen
joutuaksesi alakynteen. Eikä tässä vielä kaikki.
Seuraava asia, jonka Hän sanoo sinulle, on: “...
jotta voisimme tehdä niitä hyviä töitä, jotka Jumala on
ennalta määrännyt (suunnitellut etukäteen) meille....”
Tämä tarkoittaa, että elämäsi ei ole sattumaa. Jumala
on järjestänyt sen etukäteen. Hän tahtoo sinun elävän
sitä hyvää elämää, jonka Hän on ennalta järjestänyt
sinulle. Hän suunnitteli sinulle hyvän elämän tänne
maan päälle; voit elää sitä juuri NYT.
Jumala ennalta määräsi sinut hyviä töitä varten ja
valmisti sen polun, jota sinun tulee seurata elämässäsi.
On olemassa ihmisiä, jotka asuvat väärässä paikassa,
he käyvät väärää koulua, heillä on vääriä ystäviä ja
jotkut ovat väärässä työssä tai yrityksessä. Miksi? He
valitsivat polun, joka on erilainen kuin se tie, jonka
Jumala oli heille ennalta järjestänyt. Mutta Jumalalla
on suunnitelma sinua varten. Hän on asettanut
sinut oikealle kurssille. Seuraa Hänen alkuperäistä
suunnitelmaa Sanan kautta. Siunattu olkoon Jumala!

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos, että saan täydellisen, syvällisen ja
selkeän tiedon sinun ajatuksistasi, suunnitelmastasi,
tahdostasi ja tarkoituksestasi minun elämääni
koskien. Olen täydellisen tahtosi keskipisteessä ja
kuljen polkuja, jotka olet valmistanut etukäteen ja
elän sitä hyvää elämää, jonka olet ennalta järjestänyt
ja valmistanut minun elettäväkseni, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jeremia 1:5; 1. Pietari 2:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 26:19-32 & Psalmi 19-20
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 6:1-9 & Jesaja 40
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄNEN TÄYDELLISESSÄ TAHDOSSA
ELÄMINEN
torstai

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan
mukaan, vaan muuttukaa mielenne
uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on
Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja
täydellistä (Roomalaiskirje 12:2).
aamattu kertoo meille kolmesta Jumalan
R
tahdosta: hyvästä tahdosta, hyväksyttävästä
tai sallivasta tahdosta sekä täydellisestä tahdosta
(Roomalaiskirje 12:2). Jumalan hyvä tahto on Hänen
yleinen tahtonsa. Jumalan hyväksyttävä tahto on
sellainen, jonka Hän sallii, mutta ei siksi, että ei olisi
mitään parempaa, vaan siksi, että sinä itse vaadit sitä.
On olemassa ihmisiä, joille Jumala on antanut sen,
mitä he ovat pyytäneet, vaikka se ei ollutkaan Hänen
täydellinen tahtonsa heitä kohtaan. Voiko Jumala
todella toimia näin? Ehdottomasti kyllä! Tämä löytyy
Raamatusta. 1. Samuelin kirjassa 8:1-22 israelilaiset
pyysivät kuningasta, koska he tahtoivat olla muiden
kansojen kaltaisia. Profeetta Samuel kieltäytyi siitä,
koska se oli vastoin Jumalan suunnitelmaa Hänen
kansaansa kohtaan.
Mutta heidän jatkuvien vaatimusten vuoksi
Jumalan täytyi neuvoa Samuelia tekemään niin kuin
kansa oli itse vaatinut. Hän sanoi Samuelille: ”…Kuule
kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat; sillä
sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat
pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaanansa”
(1. Samuel 8:7). Ajattelepa tätä: Jumala auttoi heitä
siitä huolimatta valitsemaan kuninkaan, vaikka se ei
ollutkaan Hänen täydellinen tahtonsa heitä kohtaan.
Valitettavasti on myös olemassa ihmisiä, jotka
elävät Jumalan täydellisen, hyväksyttävän ja hyvän
tahdon ulkopuolella. Se koulu, jota he käyvät ja
ne kurssit, joita he opiskelevat, heidän uransa tai
liiketoimintansa, se kaupunki, jossa he asuvat —
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kaikki heidän tekemät päätöksensä ovat perustuneet
olosuhteisiin ja siksi he elävät olosuhteiden mukaista
elämää. Tämä ei ole Jumalan tahto Hänen lapsilleen.
Kuinka voit tietää Jumalan täydellisen tahdon ja
vaeltaa siinä omassa elämässäsi? Se tapahtuu Hänen
Sanansa tuntemisen ja Pyhän Hengen yhteyden kautta.
Jumalan Sana on Jumalan ilmaisema tahto. Tutkimalla
Sanaa ja viettämällä aikaa yhdessä Pyhän Hengen
kanssa tulet täytetyksi tiedolla Hänen tahdostaan
kaikessa viisaudessa ja hengellisessä ymmärryksessä.
Puhu Herralle elämäsi päätöksistä. Hän on
kiinnostunut kaikesta elämässäsi. Ehkäpä opit tästä
totuudesta nyt vasta ensimmäistä kertaa etkä ole oikein
varma, mitä polkua sinun tulisi kulkea. Sinun on tärkeää
tietää, että Jumalalla on täydellinen tahto sinua varten.
Hänen tahtonsa sinua kohtaan on erinomainen elämä.
Ei ole liian myöhäistä kääntyä Hänen puoleensa,
jolla on kaikki vastaukset. Antaudu täysin Hänen
Sanansa muuttavalle voimalle ja näin tulet varmasti
erottamaan sen, “…mikä on Jumalan tahto, mikä on
hyvää ja hyväksyttävää ja täydellistä” (Roomalaiskirje
12:2 ESV).

RUKOUS
Rakas Isä, vaellan yhteydessä Henkesi kanssa ja
seuraan sinun täydellistä suunnitelmaasi elämääni
varten. Siksi kaikki, mitä tarvitsen tahtosi puitteissa,
toimitetaan minulle juuri oikeaan aikaan. Henki
ohjaa minua tekemään erinomaisia päätöksiä ja
Hänen inspiroimia tekoja, jotka ovat linjassa sinun
täydellisen tahtosi ja jumalallisen tarkoituksesi
kanssa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Efesolaiskirje 1:11-12; Psalmi 119:105;
Kolossalaiskirje 1:9

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:1-26 & Psalmi 21-22
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Galatalaiskirje 6:10-18 & Jesaja 41
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KOKONAISVALTAINEN MENESTYS
Rakkaani, minä toivon ennen kaikkea
muuta, että sinä menestyt ja pysyt
terveenä, aivan kuten sielusikin
menestyy
(3. Johanneksen kirje 1:2KJV).
ämän päiväinen opetus alkaa tällä aivan
T
ihmeellisellä Sananpaikalla, joka tuo selkeästi
esiin Jumalan tahdon sinua kohtaan. Muista se, että

Raamattu sanoo jokaisen Raamatun kirjoituksen
syntyneen Jumalan Hengen inspiraatiosta (2. Timoteus
3:16). Siksi Jumala tahtoo enemmän kuin mitään
muuta; Hänen toiveenaan, Hänen tahtonaan ja Hänen
suunnitelmaan on, että sinä menestyisit.
Tiedän, että joillakin kristityillä on ongelmia
menestyksestä kertovan opetuksen suhteen. 3.
Johanneksen kirje 1:2 todistaa, että Jumala on
kiinnostunut sinun kokonaisvaltaisesta menestyksestä:
materiaalisesta menestyksestä, fyysisestä (tai kehosi)
menestyksestä ja sielusi menestymisestä.
Katsotaanpa tarkemmin tätä Sananpaikkaa:
“Rakkaani, minä toivon ennen kaikkea muuta, että
sinä menestyt ja pysyt terveenä, aivan kuten sielusikin
menestyy.” Jotkut ihmiset menestyvät ehkä sielunsa
suhteen, mutta he eivät menesty fyysisesti eivätkä
materiaalisesti. Viittaan tällä nyt niihin kristittyihin, joilla
menee muutoin hyvin, he ovat rehtejä ja suoraselkäisiä
kaikissa asioissaan, mutta he ovat siitä huolimatta
sairaana ja taloudellisesti puilla paljailla.
Siksi Jumalan Henki sanoo, “Toivon, että menestyt
terveytesi ja talousasioidesi suhteen aivan kuten
henkesikin menestyy.” Tällaisten ihmisten pitäisi alkaa
uskomaan materiaaliseen ja fyysiseen menestykseen,
jotta heidän elämänsä tulisivat tasapainoisiksi. Sitä
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Jumala tahtoo - tasapainoista hengellistä elämää.
Jakeen jälkimmäinen osa taas viittaa sielusi
menestymiseen, mikä on hengellistä ja ensisijaisessa
asemassa. Jumala tahtoo sinun menestyvän
materiaalisesti sekä taloudellisesti; sen lisäksi Hän
tahtoo sinun olevan terve. Parantuminen on hyvä asia,
mutta kun sinä vaellat jumalallisessa terveydessä, et
enää edes tarvitse parantumista, koska et vain enää
tule sairaaksi. Halleluja!
Mikä tämän kokonaisvaltaisen menestyksen
elämän salaisuus sitten on? Miten voit menestyä niin
henkesi, sielusi kuin kehosikin suhteen? Raamattu
sanoo, “Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana…”
(Kolossalaiskirje 3:16). Jos Jumalan Sana asuu sinussa
runsaana, sinä tulet menestymään hengellisesti, ja siitä
seuraa myös fyysistä ja materiaalista menestystä, koska
vähäisemmät asiat sisältyvät suurempiin. Antaudu siksi
täysin Jumalan Sanalle. Opiskele ja mietiskele Jumalan
Sanaa. Pidä se sisälläsi, kunnes se tulee jatkuvasti ulos
suustasi kaikenlaisissa tilanteissa.

RUKOUS
Rakas Isä, olet antanut minulle kokonaisvaltaisen
menestyksen; minä menestyn hengellisesti ja
taloudellisesti. Olen terve, elinvoimainen ja vahva.
Seison vahvana kuin kukoistava puu, joka on istutettu
Jumalan suunnitelman mukaisesti työntämään
juurensa syvälle autuuden purojen luona ja kantamaan
vanhurskauden hedelmää, aina siunattuna ja aina
vehreänä, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Psalmi 35:27; Sananlaskut 10:22; Psalmi 1:3

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 27:27-44 & Psalmi 23-25
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 1:1-14 & Jesaja 42
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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VASTAANOTA HÄNEN SANANSA
Se Sana, jonka Jumala puhuu, on
elävä ja täynnä voimaa [tehden siitä
aktiivisen, toimivan, energisoivan
ja tehokkaan]; se on terävämpi
kuin mikään kaksiteräinen miekka,
tunkeutuen elämän hengen (sielun)
ja [kuolemattoman] hengen jakavalle
rajaviivalle, ja niveliin ja luuytimeen
[luontomme syvimpiin osiin],
paljastaen ja seuloen ja analysoiden ja
tuomiten sydämen todelliset ajatukset
ja tarkoitukset
(Heprealaiskirje 4:12AMPC).
umalan Sana on voimallinen. Jos vain vastaanotat
J
ja uskot sen tänä päivänä, se tulee aikaansaamaan
ihmeitä sinun elämässäsi: sinun kehossasi, opinnoissasi,

perheessäsi, ihmissuhteissasi, talousasioissasi,
liiketoimissasi — kaikessa sinuun liittyvässä. Viittaan
tässä nyt siihen Sanaan, joka loi taivaat ja maan
(Johannes 1:3). Tämä sama Sana on se voima, joka
pitää planeetat omilla paikoillaan (Heprealaiskirje 1:3).
Jumalan Sana on tuhoutumaton, aina elävä ja
ikuisesti pysyvä (1. Pietari 1:23). Riippumatta siitä,
missä olet parhaillaan, jos vain uskot ja luotat Jumalan
Sanaan, se tulee tuottamaan tuloksia. Jeesus kuvaili
kylväjä-vertauksessa neljää erilaista tilannetta, jossa
kylvetty siemen aikaansai erilaisia tuloksia. Ja sen
jälkeen Hän sanoi, “Vertaus on tämä: siemen on
Jumalan sana” (Luukas 8:11).
Siemenellä on kyky monistua, kun kylvät sen
oikeaan maaperään. Kysymys kuuluu: onko sinun
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sydämesi tänään oikeanlainen maaperä? Jos on, silloin
tämä sanoma tulee monistamaan itsensä. Aivan kuten
maissin siemenestä tulee lisää maisseja ja appelsiinipuun
siemenestä appelsiineja, niin samalla tavalla tämä
rakkauden, toivon, uskon, voiman, menestyksen,
totuuden, vahvuuden ja mielenrauhan sekä kehon
hyvinnoinnin Sana, jonka tuon sinulle päivittäin tämän
päivän sanan kautta, tulee monistamaan itsensä sinun
elämässäsi, jos vain vastaanotat ja uskot sen. Se tulee
täyttämään elämäsi Kristuksen julkitulolla.
Herra varoitti omia lapsiaan Jeremian kirjassa
4:3, “...kyntäkää sydäntenne kovuus pois; muutoin
hyvä siemen menee hukkaan orjantappuroiden
seassa” (TLB). Kehotan sinua tekemään tänään juuri
näin. Valmistele sydäntäsi joka päivä Jumalan Sanaa
varten rukoilemalla kielillä. 1. Korinttolaiskirjeessä 14:4
sanotaan, “Kielillä puhuva rakentaa itseään...” Anna
Kristuksen Sanan asua sinussa runsaana ja opeta sekä
neuvo muita kaikessa viisaudessa (Kolossalaiskirje
3:16).

TUNNUSTUS

Avaan sydämeni Jumalan Sanalle ja vastaanotan
nöyrin mielin kaiken sen rakkauden, toivon, voiman,
menestyksen, totuuden, vahvuuden, mielenrauhan ja
kehon hyvinvoinnin, jota Jumalan Sana tuo minulle
tänään. Vastaanotan Jumalan Sanan kaikessa sen
täyteydessä, sillä se on kyvykäs tekemään minusta
viisaan ja pelastamaan minut Kristuksessa Jeesuksessa
olevan uskoni kautta. Elän tänään iloisena, terveenä
sekä rauhassa ja voitan kaiken aikaa, sillä elän
Jumalan Sanan kautta! Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Markus 4:3-8; Jaakob 1:21; 2. Timoteus 3:15-17

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:1-16 & Psalmi 26-29
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 1:15-23 & Jesaja 43
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN RAKASTAA SINUA
HENKILÖKOHTAISESTI
Herra ilmestyi minulle aikaa sitten sanoen,
Kyllä, Olen rakastanut sinua iankaikkisella
rakkaudella; sen vuoksi olen vetänyt sinut
puoleeni rakastavalla ystävällisyydellä
ja jatkanut sinua kohtaan osoittamaani
uskollisuutta (Jeremian kirja 31:3 KJV).
uuntelin jonkin aikaa sitten todistusta eräästä
K
naisesta, joka sanoi, “En tiennyt, että Jumala
rakasti minua niin paljon.” Se kosketti minua hyvin

syvästi. Hänelle oli selvinnyt, että Jumala rakasti häntä
ja se muutti hänen koko elämänsä. Sen ymmärtäminen,
että Jumala rakastaa sinua aivan henkilökohtaisesti, on
yksi kaikkein suuremmoisimmista asioista, joita voit
koskaan löytää tässä elämässä.
Jumalan rakkaus on niin käsittämätöntä ja
mittaamattoman suurta. Hän on paljon
kunnianhimoisempi sinun menestyksesi suhteen kuin
mitä voisit itse koskaan olla. Mikä kirkkaus tuleekaan
täyttämään sinun sielusi, kun tämä todellisuus valkenee
sinulle! Se tulee muuttamaan koko elämäsi aivan
läpikotaisin.
Heprealaiskirjeessä 13:5 (AMPC) sanotaan, “...
sillä Hän [Jumala] Itse on sanonut, minä en sinua
millään tavalla petä, en luovu sinusta, enkä jätä sinua
ilman tukea. [Minä] en, [Minä] en, [Minä] en tule
missään määrin jättämään sinua avuttomaksi, enkä
tule hylkäämään [sinua], enkä anna sinun pettyä
(rentoudu, sillä minun otteeni pitää kiinni sinusta)...”
Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka sinä kulkisit pois Hänen
luotaan, Hän tulee lähtemään sinun perääsi aina niin
kauan kunnes todistat Hänelle, ettet enää tahtoisi
Häntä. Mutta Hän tahtoo sinut aina ja Hän tulee aina
rakastamaan sinua.
Miksi Hän ei luovu sinusta? Miksi Hän tahtoo sinut
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aina? Ja miksi Hän tulee aina tahtomaan sinut? Koska
Hän rakastaa sinua henkilökohtaisesti. Hän todella
rakastaa sinua. Jos sinä olisit ollut ainoa ihminen täällä
maan päällä, Jeesus olisi silti tullut kuolemaan sinun
puolestasi.
Kun Hän teki sinut, Hän loi sinut näyttämään
Häneltä ja toimimaan niin kuin Hän Itse toimii. Hän
näkee Itsensä sinussa. Kun toimit väärin, Hän ei etsi
keinoja, joilla rangaista sinua; vaan sen sijaan, Hän
pyrkii auttamaan sinua, jotta sinusta tulisi se henkilö,
jonka Hän todella tahtoo sinun olevan. Hän tietää, että
sinusta tulisi vielä parempi, jos vain kuuntelisit Häntä
ja vastaanottaisit Hänen sanat. Joten Hän tuo sinulle
aina Hänen Sanansa korjatakseen, opastaakseen ja
tehdäkseen sinut täydelliseksi. Hän todella rakastaa
sinua.
Omassa perheessäsi saattaa olla sellaisia ihmisiä,
jotka halveksivat sinua. Elämässäsi saattaa olla myös
ihmisiä, jotka eivät pidä sinusta; mutta sillä ei ole
merkitystä. Ainoa henkilö, jolla on todellista merkitystä,
on Jeesus Kristus. Ja Hän rakastaa sinua niin hellästi.
Anna tämän merkitä sinulle enemmän kuin tämä koko
maailma.

RUKOUS

Rakastava Isä, kiitän sinua rakkaudestasi, jonka olet
vuodattanut niin ylenpalttisesti minun ylleni. Kiitos
tästä rajattomasta rakkaudestasi. On niin suuri ilo
tietää, että olen hyvin erityinen ja arvokas sinulle.
Vaellan joka päivä tietoisena sinun pettämättömästä
rakkaudestasi minua kohtaan. Säteilen ja tuon esiin
sinun rakkauttasi tänään omalle maailmalleni,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Jesaja 49:15-16; 1. Johannes 3:1; 1. Johannes 4:16

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Apostolien teot 28:17-31 & Psalmi 30-31
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 2:1-10 & Jesaja 44
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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MIKSI PUHUA KIELILLÄ?
Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta
profetoiva rakentaa seurakuntaa
(1. Korinttolaiskirje 14:4).
un vastaanotat Pyhän Hengen, vastaanotat
K
Jumalan voiman asumaan sinun sisällesi ihan
niin kuin Jeesus sanoi (Apostolien teot 1:8). Tämä

voima tulee herätellyksi tai aktivoiduksi, kun puhut
kielillä. Avausjakeessamme oleva sana “rakentaa”
tulee kreikankielisestä sanasta “oikodomeo”, joka
tarkoittaa sananmukaisesti rakentamista tai jonkin
luomista, rohkaisemista tai lataamista siten, miten
akkua ladataan.
Tämä jae kertoo meille siis, että taivaallisilla
rukouskielillä puhuva rakentaa itseään niin kuin
rakennusta rakennetaan. Hän vahvistaa itseään sekä
lataa sisintään akun tavoin. Kun käytät aikaa kielillä
rukoilemiseen, sinä rakennat omaa henkeäsi: “Mutta
te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne
perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä” (Juudas
1:20). Jos olet ollut heikko kristityn elämässäsi, niin
kielillä rukoilemalla tämä sisimmässäsi oleva lepotilassa
ollut Jumalan voima tulee herätellyksi esiin ja tulet sitä
kautta vahvistetuksi tekemään Jumalan asioita.
Kielillä rukoileminen on vastalääkettä pelkoon ja
arkuuteen. Sinun tulee kristittynä tietää se, että Jumala
ei ole antanut sinulle pelon henkeä, vaan voiman,
rakkauden ja terveen mielen hengen (2. Timoteus 1:7).
Aktivoi tämä sisälläsi oleva voima käyttämällä aikaa
kielillä rukoiluun; toimi näin joka päivä ja aina vähän
väliä. Sinun sisäinen ihmisesi tulee näin rakennetuksi
hyvin vahvaksi ja tulet vaeltamaan jatkuvassa
hallintavallassa kaikkien vastustajiesi yläpuolella.
Kielillä puhuminen vahvistaa sinua myös
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julistamaan Sanaa. Kuulin todistuksen 9-vuotiaasta
pojasta, joka oli hyvin arka eikä hän kyennyt julistamaan
omille ystävilleen. Mutta kun hän alkoi puhua kielillä,
hänestä tuli hyvin itsevarma ja näin tästä aiemmin
niin arasta pojasta tuli hyvin rohkea Evankeliumin
julistaja ihan kaikkialla. Sille, mitä Jumalan Henki voi
tehdä sinun elämässäsi tänä päivänä, ei ole olemassa
mitään rajoituksia, jos vain käytät aikaa päivittäin
kielillä rukoilemiseen tiedostaen sen, että puhut
silloin salaisuuksia Jumalalle, mikä taas tulee tuomaan
saatavillesi jumalallista viisautta.
Kielillä rukoileminen on myös erinomaista
“pikalatausta” ja aikaansaa sen, että sinun henkesi
vastaa nopeasti jumalallisiin signaaleihin. Kielillä
puhuminen on todella suuri siunaus. Voit opiskella tästä
lisää kirjastamme “Kielten voima”. Hanki tämä kirja
ja opiskele sitä huolellisesti. Altista näin oma henkesi
“glossolalia:n” (kreikkaa) eli kielillä puhumisen monille
hyödyille.

RUKOUS
Rakas Isä, kiitän sinua siitä virkistävästä,
voimaannuttavasta, energisoivasta ja rakentavasta
vaikutuksesta, jonka koen puhuessani kielillä. Kaikki
minuun liittyvät asiat tulevat silloin vaikutetuiksi ja
muutetuiksi; henkeni tulee linjatuksi menestyksen,
erinomaisuuden, vaurauden ja voiton kanssa
samaan linjaan. Kun puhun kielillä jopa juuri nyt,
sisimmästäni virtaa elävien vesien virrat: pelastuksen,
parantumisen ja vahvistuksen sanat virtaavat
sisimmästäni käsin omaan maailmaani, Herran
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1. Korinttolaiskirje 14:2-4; Apostolien teot 2:1-4;
Jesaja 28:11

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:1-17 & Psalmi 32-34
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 2:11-22 & Jesaja 45
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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JUMALAN RAKKAUDEN JULKITULO
Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä
Jumala on rakkaus
(1. Johanneksen kirje 4:8).

R

aamattu sanoo, että Jumala on rakkaus!
Tämä on hyvin yksinkertainen, mutta todella
syvällinen toteamus. Mutta mitä se oikein tarkoittaa? Jos
kerran Jumala on rakkaus, niin miltä Hän sitten näyttää?
Tai miltä rakkaus näyttää? Lukuisten sukupolvien
ja tuhansien vuosien ajan monien ymmärrys tästä
ilmestyksestä oli hämärän peitossa, sillä kukaan ei
ollut nähnyt Jumalaa (1. Johannes 4:12). Niinpä heillä
oli ainoastaan hurjia kuvitelmia Jumalasta ja siitä, mitä
rakkaus on.
Mutta sitten tuli Jeesus, joka sanoi, “...Joka on
nähnyt minut, on nähnyt Isän…” (Johannes 14:9).
Jeesus oli Jumala ihmislihassa (1. Timoteus 3:16). Kun
Hän kulki Galilean katuja, Hän oli Jumalan rakkauden
ruumiillistuma ja julkitulo. 1. Johanneksen kirjeessä
4:9 sanotaan, “Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus,
että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan,
että me eläisimme hänen kauttansa.” Jeesus oli
Jumalan rakkauden julkituloa meitä kohtaan. Hän
oli rakkaus lihaksi tulleena. Tämä on eräs kaikkein
poikkeuksellisimmista asioista, joihin olen koskaan
törmännyt. Ja se tuli luokseni näyn muodossa: Näin
rakkauden kävelevän ihmisen tavoin edessäni,
Jeesuksen Kristuksen persoonassa! Jeesus on todellakin
täydellinen kuvaus rakkaudesta. Mitä muuta vielä?
Raamattu sanoo, “Rakkaat, rakastakaamme
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toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta; Ja jokainen,
joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee
Jumalan. Hän, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä
Jumala on rakkaus” (1. Johannes 4:7-8 NKJV). Tämä
tarkoittaa sitä, että todiste siitä, että me tunnemme
Jumalan rakkauden on siinä, miten me tuomme
sitä itse esiin, sillä me olemme täällä tänä päivänä
ilmaisuna Hänen persoonastaan, kyvykkyydestään ja
luonnostaan. Sinä olet todiste Jumalan rakkaudesta.
Et voi väittää tuntevasi Jumalan rakkautta ellet sitten
tuo sitä itse esiin. Hänen rakkautensa täytyy tulla julki
sinun kauttasi. Tämä muistuttaa nyt siitä, mitä Raamattu
sanoo Efesolaiskirjeessä 3:10 NKJV: “Tarkoituksenaan
se, että Jumalan moninainen viisaus tulisi nyt
tunnetuksi seurakunnan kautta taivaallisissa oleville
valloille ja voimille” (Efesolaiskirje 3:10 NKJV). Tämä
on Jumala suunnitelma, Hänen unelmansa: saada tuoda
esiin Häntä Itseään, Hänen rakkauttaan, jumalallista
erinomaisuuttaan ja viisauttaan Seurakuntansa kautta.
Ja tämä tapahtuu sinun kauttasi. Halleluja!

TUNNUSTUS
Jumalan rakkaus on vuodatettu minun sydämeeni
sisimmässäni asuvan Pyhän Hengen kautta. Hänen
rakkautensa tulee päivittäin julki minussa, sillä minä
olen todiste Hänen rakkaudestaan ja ilmaisua Hänen
persoonastaan, kyvykkyydestään ja luonnostaan,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Roomalaiskirje 5:5; 1. Johannes 4:12-13

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 1:18-32 & Psalmi 35-37
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 3:1-12 & Jesaja 46
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUKSEN KANTAJAT
Autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin
mukaisesti, joka on minulle uskottu
(1. kirje Timoteukselle 1:11).
eille kristityille on uskottu sovituksen virka.
M
Me tavoitamme maailmaa Evankeliumin työn
kautta ja tuomme ihmisille sovituksen Jumalan kanssa.

Meidän täytyy tehdä tämä. Meidät, jotka uskomme
Jeesukseen Kristukseen, on tuotu Jumalan yhteyteen
(1. Johannes 1:3), mutta koko maailmaa ei ole vielä
tuotu tähän. Joten meidän vastuullamme on se, että
me tuomme myös heidät tähän yhteyteen.
Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 16:15:
“...Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa
evankeliumia kaikille luoduille.” Tätä käskyä ei annettu
enkeleille, vaan meille — Hänen opetuslapsilleen. On
myös sellaisia kristittyjä, jotka rukoilevat Jumalaa
lähettämään enkeleitä, jotta ihmiset saataisiin tulemaan
Kristuksen luokse, mutta se ei ole enkelien työtä.
Enkelien työnä on saada ihmiset tulemaan tekemisiin
meidän kanssamme, jotta me voisimme palvella heitä
Evankeliumilla.
Me olemme pelastuksen sanoman kantajia.
Meidän tulee johdattaa ihmiset Kristuksessa Jeesuksessa
olevaan pelastukseen. Joku saattaa sanoa: “Mutta
meillehän kerrotaan Ilmestyskirjassa 14:6-7, että
enkeli julisti iankaikkista Evankeliumia: “Ja minä näin
lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli
iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä
asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille
ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä:
“Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä
hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa
häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja
64

finnish

vetten lähteet.”
Tämän enkelin sanomana ei ollut pelastus
vaan tuomio, kuten näemme alleviivatusta jakeesta
seitsemän. Pelastuksen Evankeliumin julistaminen
on selkeästi meille annettu toimeksianto. Apostolien
tekojen kymmenennessä luvussa Raamattu kertoo
meille siitä, miten enkeli lähetettiin roomalaisen
Kornelius-nimisen sotilaan luokse (Apostolien teot 10:13). Mutta enkeli ei kuitenkaan julistanut Evankeliumia
Korneliukselle, vaan sen sijaan enkeli sai yhdistettyä
Korneliuksen Simon Pietarin kanssa, joka tuli sitten
julistamaan Korneliukselle ja hänen perhekunnalleen
ja näin he vastaanottivat pelastuksen.
Mikä kunniatehtävä meillä onkaan olla tämän
pelastuksen sanoman kantajina aina maan ääriin
saakka! Siunattu olkoon Jumala! Sinun tulisi iloita tästä.
Tee tästä elämäntyösi. Sinulle on annettu mahdollisuus
olla palvelemassa Evankeliumin työssä niin, että olet
tekemässä Hänen vanhurskauttaan tunnetuksi ja
perustat Hänen Kuningaskuntaansa tänne maan päälle
ja ihmisten sydämiin.

RUKOUS
Rakas Herra, kiitän sinua tästä etuoikeudestani saada
olla pelastuksen sanoman kantajana. Kiitos, että
olet myöntänyt minulle armon, jonka avulla voin
kääntää ihmisiä vanhurskauteen; pimeydestä valoon
ja Saatanan vallan alta Jumalan tykö. Minä täytän
palvelutyöni tänään Kristuksen ja Evankeliumin
lähettiläänä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Markus 16:15-16; Daniel 12:3; 2. Korinttolaiskirje 5:18-19;
Matteus 28:19

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 2:1-29 & Psalmi 38-41
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 3:13-21 & Jesaja 47
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PAKOTTAVAN TAHTOMISEN VOIMA
torstai

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne
ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te
parantuisitte; vanhurskaan rukous voi
paljon, kun se on harras
(Jaakob 5:16).

S

inulle on olemassa lupaus korkeammasta elämän
ulottuvuudesta riippumatta siitä, missä olet
nyt parhaillaan. Mutta ennen kuin ja ellei sinulla ole
pakottavaa tahtoa siihen, et tule vielä siirtymään uudelle
ja korkeammalle elämän ulottuvuuden tasolle.
Katsotaanpa Raamatusta kahta sellaista esimerkkiä,
joissa ihmisten elämät tulivat muutetuiksi, koska heissä
oli pakottava tahto olosuhteiden muuttamiselle. Israelin
kansan alkutaipaleella jotkut heistä tottuivat egyptiläiseen
elämäntyyliin, minkä seurauksena he olivat mahdollisesti
jo unohtaneet sen maan, jonka Jumala oli luvannut
heidän esi-isilleen (Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille).
He muistivat kuitenkin Jumalan lupauksen siinä
vaiheessa, kun he joutuivat orjuuteen ja egyptiläisten
ruoskat ruhjoivat ja repivät heidän ihoaan. Tämän
seurauksena israelilaisten tahto muutosta kohtaan
kasvoi äkillisesti. Jumala kuuli heidän huutonsa ja
lähetti Mooseksen tuomaan heidät ulos orjuudesta ja
johdattamaan heidät Luvattuun maahan.
1. Samuelin kirjasta 1:1-21 löytyy toinen inspiroiva
tarina Hanna-nimisestä naisesta. Hän ei ollut saanut
lapsia ja hän oli ollut tässä tilanteessa jo pitkään. Hänen
tilanteensa vaikutti kuitenkin siedettävältä, koska hänen
miehensä rakasti häntä suuresti. Mutta Hannan tilanne
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muuttui, kun hänen kilpailijansa kiusasi häntä hänen
tilansa johdosta.
Hän tuli yhtäkkiä hyvin surulliseksi ja epätoivoiseksi.
Tällä kertaa hänen miehensä pyrkimykset hänen
surunsa lievittämiseen olivat merkityksettömiä, koska
hänen tahtonsa lapsen saamiseen oli käynyt jo aivan
ylivoimaiseksi. Raamattu sanoo: “...hän oli sielunsa
katkeruudessa ja rukoili Herraa katkerasti itkien” (1.
Samuel 1:10 KJV).
Jumalan vastaus tuli sen seurauksena näihin
molempiin tilanteisiin, koska heillä oli oma vahva
tahtominen muutokselle. Miten on, tahdotko sinä
tänä päivänä muutosta omaan tilanteeseesi? Tahdotko
saada Jumalan Valtakunnan voiman tuottamaan sinulle
tuloksia? Siinä tapauksessa sydämesi tulee ojentautua
niin, että pursuilet vahvaa tahtomista. Tämä on vasta
ensiaskel, joka sinun tulee ottaa, jotta saat tehtyä kestäviä
muutoksia omaan elämääsi. Oppiaksesi tästä lisää, hanki
itsellesi kirja: “Kun Jumala vierailee luonasi.”

RUKOUS

Rakas Isä, kiitos tästä sisäisestä voimasta voida
tahtoa ja kokea yliluonnollisuutta elämässäni,
palvelutyössäni, raha-asioissani, liiketoimissani ja
urallani. Tahdon enemmän kuin mitään muuta,
että sinun vanhurskautesi täyttää kansakunnat
ja että minun kauttani monet voitettaisiin sinun
Kuningaskuntaasi tänään, Jeesuksen Nimessä.
Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Sananlaskut 23:18; Psalmi 37:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 3:1-31 & Psalmi 42-44
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:1-10 & Jesaja 48
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KÄY SOTAA PROFETIOILLA
Tämän käskyn minä annan sinulle,
poikani Timoteus, aikaisempien, sinusta
lausuttujen profetioiden mukaisesti, että
niiden kautta taistelisit hyvän taistelun
(1. kirje Timoteukselle 1:18 KJV).

R

aamattu sanoo Apostolien teoissa 5:26 KJV:
“Silloin kapteeni meni virkamiesten kanssa ja
nouti heidät; ei kuitenkaan väkisin, sillä he pelkäsivät,
että kansa heidät kivittäisi.” Edeltävässä Raamatun
paikassa puhutaan kapteenista ja virkamiehistä.
Sana “virkamiehet” on kreikaksi “hupēretēs”, mikä
viittaa niihin, jotka työskentelevät omilla käsillään. He
ovat niitä, jotka suorittavat “stratēgosin” – kapteenin
tai komentajan – antamia tehtäviä ja ohjeita.
Luetaan seuraavaksi 2. kirjeestä Timoteukselle
2:3: “Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen
Jeesuksen sotamies.” Sana “sotilas” tulee kreikan
“stratiōtēs” sanasta, mikä taas eroaa sekä “stratēgos”
että “hupēretēs” sanoista. Mutta kun sanotaan, että
“sodi” hyvä taistelu, kuten luimme avausjakeestamme,
siinä käytetään sanaa “Stratiomai” sotimiseen viitaten.
Tämä viittaa kapteeniin sotilaallisessa ympäristössä
- strategistiin. Hän ei ole “hupēretēs”. Hän ei ole
myöskään “stratēgos”, sillä hän on strategisti!
Sinun tulee olla kestävä kuin “stratiōtēs”, kestävä
niin kuin hyvä sotilas on. Mutta sinun ei tule kuitenkaan
käydä “sotaa” niin kuin “hupēretēs” — virkamiehet,
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vaan sinun tulee sen sijaan käyttää profetiaa. Halleluja!
Käytä profetiaa sotimiseen. Tämä on strategiamme ja se
on Hengen strategia. Profetiassa sinä julistat voimallisia
sanoja Pyhän Hengen innoittamana.
Käytä puhuttua Sanaa oman elämäsi polun
muodostamiseen ja suunnittelemiseen. Jumalan
Sana on hengellistä substanssia. Siksi on tärkeää,
että rukoilet paljon Hengessä. Ja kun teet niin, tulet
löytämään itsesi puhumasta sanoja, jotka ovat Jumalan
Hengen inspiroimia ja joiden kautta sinä kuljet voitossa
demonien ja elämän vastoinkäymisten ylitse.

TUNNUSTUS
Minä toimin yliluonnollisessa tarpeiden täytössä,
voimassa, kyvykkyydessä, viisaudessa ja tiedossa.
Minä täytän Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan
tarkoituksen omassa elämässäni. Minä olen ikuisesti
suojattuna ja linnoitettuna tämän maailman pahuutta
vastaan. Minä asun Korkeimman siipien suojassa
kunnian, herruuden ja iankaikkisen ilon paikalla,
jossa hallitsen Kristuksen kanssa kaikenlaisten
olosuhteiden ylitse, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Hoosea 14:2; Heprealaiskirje 13:5-6; Saarnaaja 8:4

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 4 & Psalmi 45-48
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:11-16 & Jesaja 49
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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KUKA ON PYHÄ HENKI?
Ja minä pyydän Isää ja Hän antaa teille
toisen Lohduttajan (Neuvonantajan,
Auttajan, Esirukoilijan, Asianajajan,
Vahvistajan ja Rinnallakulkijan), joka
pysyy kanssanne ikuisesti
(Johannes 14:16 AMPC).

P

yhä Henki ei ole vain jonkinlainen savu tai
pilvi, eikä Hän ole myöskään valo. Hän ei
ole mikään asia! Pyhä Henki on jumaluuden kolmas
persoona. Tämä johtuu siitä, että Hänet on esitelty
meille viimeisenä tästä jumaluuden kolminaisuudesta.
1. Mooseksen kirjassa 1:1-3 Jumala esiteltiin meille
hepreankielisellä “Elohim”-nimellä. “Elohim” tarkoittaa
hepreaksi Jumalaa monikkomuodossa.
Meille kerrotaan toisessa jakeessa, että “Jumalan
Henki liikkui vetten päällä.” Näin ollen, vaikka Pyhä
Henki paljastettiin meille “Elohimista” ensimmäisenä,
Hän on kuitenkin toisaalta viimeinen, johon me
tutustumme, koska Jeesus sanoi opetuslapsilleen
Johanneksen evankeliumissa 14:15-17: “...Ja minä olen
rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan
olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 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.”
Pyhä Henki on aivan kuten Jeesus. Hän ei
vastaanota voimaa Jumalalta. Vaan itse asiassa Hän
on Jumalan VOIMA! Hän on Totuuden Henki, joka
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lähtee Isästä. Hän ei ole yhtään Isää vähäisempi eikä
myöskään Jeesusta vähäisempi. Jos menet taivaaseen,
et tule löytämään Pyhää Henkeä Isän ulkopuolelta, sillä
Hän on Isässä.
Hänen läsnäolonsa on täällä maan päällä kaikkialla.
Kaikkialle, minne menet Jumalan lapsena, Pyhä Henki
menee sinun kanssasi ja Hänen läsnäolonsa välittyy
kaikkeen, mikä on yhteydessä sinuun. Hänellä ei
ole toista nimeä. “Pyhä Henki” on kuvausta Hänen
persoonastaan, Hänen luonteestaan.
Jeesus sanoi, “Mutta Puolustaja, Pyhä Henki,
jonka Isä on lähettävä minun nimessäni…” (Johannes
14:26). Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että
vaikka Pyhällä Hengellä ei ole omaa nimeä, Hän
vastaa Jeesuksen Nimeen. Voi, miten monia asioita
tästä upeasta Persoonasta minulla olisikaan sinulle
näytettäväksi! Hän on taivaan Kauneus — meidän
Lohduttaja, Neuvonantaja, Auttaja, Esirukoilija,
Asianajaja, Vahvistaja ja Rinnallakulkija. Halleluja! Opi
Hänestä lisää kirjastamme: “Pyhä Henki ja sinä.”

TUNNUSTUS

Siunattu Pyhä Henki, kiitos, että asut minussa
pysyvästi. Minä tunnistan sinut Persoonana, joka
johdattaa minua kaikkeen totuuteen ja opettaa
minua tekemään oikeat valinnat ja päätökset, jotka
ovat yhdenmukaisessa linjassa Jumalan täydellisen
tahdon kanssa elämääni varten. Halleluja!

LISÄOPISKELUA VARTEN:

Johannes 14:16-18; Johannes 15:26

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 5:1-11 & Psalmi 49-51
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:17-24 & Jesaja 50
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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HÄN ON IKUISESTI SAMA
Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään
ja iankaikkisesti
(Heprealaiskirje 13:8).

K

un me sanomme: “Jeesus Kristus on sama
eilen ja tänään ja iankaikkisesti,” se ei ole vain
jokin keksimämme lausunto tai pelkkä klisee. Se on
totuus, joka tulee Raamatusta! Jeesus ei ole muuttunut.
Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.
Usein vastoinkäymisiä läpi käydessään ihmiset
huutavat turhautuneina: “Jumala, missä sinä oikein
olet?” He toimivat näin, koska he ovat tietämättömiä
siitä, että Jumala on jo laatinut heitä varten hyvän
suunnitelman (Efesolaiskirje 2:10). Hänellä on hyvä
suunnitelma jokaista miestä, naista, poikaa ja tyttöä
varten.
Mutta elleivät he tutki Raamatun kirjoituksia, he
eivät ehkä koskaan tule löytämään tätä suunnitelmaa. Ja
kun he eivät löydä sitä, he itkevät, anelevat ja valittavat,
ja heistä näyttää siltä, että Jumala ei kuuntele heitä,
vaikka Hän on todellisuudessa jo kuunnellut ja antanut
ratkaisunsa jo kauan ennen heidän syntymäänsä. Mutta
kuinka he voisivat tietää, jos ei kukaan näytä sitä heille?
(Roomalaiskirje 10:14). Tästä syystä Hän on lähettänyt
meidät julistamaan Evankeliumia.
Raamattu kertoo meille esimerkiksi Psalmisa
33:5, että “...maa on täynnänsä Herran hyvyyttä.”
Mutta siitä huolimatta monien ihmisten kokemuksena
on suru, kipu ja turhautuminen. Mistä syystä? Onko
Jumala muuttunut? Ehdottomasti ei!
Tietämättömyyden lisäksi tälle löytyy vielä
kaksi muutakin pääsyytä: ensimmäinen syy on se,
74

finnish

että paholainen sokaisee heitä näkemästä Jumalan
täydellistä tahtoa. Toinen syy on siinä, että on olemassa
ihmisiä, jotka ovat Saatanan ja pimeyden demoneiden
inspiroimina ja he vahingoittavat toisia ihmisiä oman
itsekkyytensä ja ahneutensa vuoksi. He käyttävät omaa
pahuuttaan toisten turhauttamiseen. Kyse on ihmisen
epäinhimillisyydestä toista ihmistä kohtaan.
Jumala tiesi, mitä tulisi tapahtumaan, joten siksi
Hän suunnitteli ratkaisun jo paljon ennen kuin sinä
saavuit tänne. Tämä vastaus on Jeesus Kristus! Jos
otat vastaan sen elämän, jonka Hän toi ja vaellat sen
valossa, silloin Hänen kirkkautensa tulee ilmenemään
elämässäsi. Ja näistä kahdesta edellä mainitusta
tekijästä huolimatta voit käyttää Hänen Nimessään
olevaa voimaa elääksesi Saatanan ja tämän maailman
järjestelmien yläpuolella. Hänen Nimessä on voima
taivaassa, maan päällä ja maan alla.

RUKOUS
Kiitos rakas Herra tästä kunniasta, että saan
olla auttamassa toisia löytämään Jeesuksen ja
heidän Kristuksesta löytyvän perintönsä. Rukoilen
tänään juuri uskoon tulleiden puolesta ja kaikkien
Jumalan omien puolesta eri puolilla maailmaa,
että he vaeltaisivat Kristuksen siunausten täydessä
todellisuudessa, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

LISÄOPISKELUA VARTEN:
Psalmissa 33:4-5; Johannes 10:10; Malakia 3:6

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Roomalaiskirje 5:12-21 & Psalmi 52-55
2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
Efesolaiskirje 4:25-32 & Jesaja 51
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PELASTUSRUKOUS

L

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

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

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

united kingdom:

south africa:		

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

+27 11 326 0971

nigeria:

usa:

+234 1 8888186

+1(800) 620-8522

canada:
+1 416-667-9191
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KIRJOITTAJASTA

P

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