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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.

Eläköön! Sinun suosikki päivän sanasi, Rapsodia 
Todellisuuksista, on nyt saatavissa 2,250 eri kielellä 

ja lukumäärä vain kasvaa entisestään. Me luotamme 
siihen, että vuoden 2020 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. 

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

JohDan to

-MITEN KÄYTÄN TÄTÄ JULKAISUA MAKSIMAALISEN 
HYÖDYN SAAVUTTAMISEKSI-
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Rohkeus on kyvykkyyttä ja tahtotilaa sen 
tekemiseen tai sen puolesta seisomiseen, 

mikä on oikein tai tarpeellista, jopa silloinkin, kun 
kohdataan vastustusta. Rohkeus on kykyä kohdata 
vaara tai vastustus ilman pelkoa siten, että samalla 
tunnustat uskoasi Kristukseen kaikista kohtaamistasi 
vastustuksista ja vastustajista huolimatta. Rohkeus 
on hyve, joka on myönnetty jokaiselle Kristuksessa 
olevalle, mutta kaikki kristityt eivät kuitenkaan tuo 
sitä julki.

Rohkea ihminen ymmärtää, että jokainen vastustus 
toimii mahdollisuutena eteenpäin menemiselle ja 
voittamiselle. Rohkeus on tuonut Jeesuksen Kristuksen 
Seurakunnan siihen, missä se on tänä päivänä. Mikäli 
apostolit ja profeetat eivät olisi seisseet rohkeina 
oikeuden puolesta kaiken vastustuksen keskellä, 
Evankeliumi ei olisi ehkä koskaan mennyt eteenpäin 
ympäri maailmaa ja saavuttanut meitä tässä ajassa. 
He eivät pelänneet kuninkaita tai tyranneja, eivätkä 
he todellakaan pelänneet kuolemaa. He olivat lujia ja 
todella rohkeita.

Paaval i  kertoi  k i r jeessään Tessalonikan 
seurakunnalle siitä, miten hän ja myös muut olivat 
osoittaneet suurta rohkeutta julistaessaan Evankeliumia 

ROHKEUS EVANKELIUMIN PUOLESTA
Olenhan minä sinua käskenyt: Ole 
luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä 

arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, 
on sinun kanssasi, missä ikinä 

kuljetkin (Joosua 1:9).

sunnuntai 1
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 1 & Jeremia 34-35

1. Pietari  1:1-12 & Hesekiel 32

Efesolaiskirje 6:14-15; Apostolien teot  18:9-10;
 Joosua 1:5-6

ankarasta vastustuksesta huolimatta. Hän sanoi, “Te 
tiedätte, miten pahasti meitä kohdeltiin Filippissä ja 
kuinka suuresti kärsimme, juuri ennen kuin tulimme 
luoksenne. Mutta Jumala antoi meille silti rohkeuden 
julistaa tätä samaa sanomaa rohkeasti myös teille, 
vaikka olimmekin vihollisten ympäröiminä” (1. 
Tessalonikalaiskirje 2:2 TLB).   

Rohkeat ihmiset pitävät keskittymisensä siinä, 
mihin he uskovat, eikä mikään ole liian suuri uhraus 
tai liian suuri teko heille, kun he elävät todeksi 
vakaumustaan. Aseta siis mielesi Herraan ja Hänen 
Sanaansa. Ole valmiina tekemään mitä tahansa 
Evankeliumin eteenpäin menemisen hyväksi.

Minä olen luja ja rohkea! Jumala on asettanut 
minut julistamaan Kristuksen tutkimattomia 
rikkauksia; julistamaan elämää, vahvistamaan toisia 
ja tuomaan heidät Jumalan valoon. Näin ollen 
kaikista koettelemuksista, testeistä, vastustuksesta 
ja vastustajista huolimatta pidän katseeni tiukasti 
Kristuksessa ja sydämeni palavana Evankeliumin 
sanoman puolesta, maksoi mitä maksoi. Olen 
rohkea, sillä Hengen rohkeus on minussa jatkuvasti 
kasvavissa määrin! Halleluja!

TUNNUSTUS
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Jotkut kristityt ovat aivan innoissaan, kun he 
lukevat avausjakeemme, mutta hämmentyvät 

lukiessaan Jaakobin kirjeen 1:5, jossa sanotaan, “Mutta 
jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä 
Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, 
niin se hänelle annetaan.” Jos kerran Kristus on tehty 
meille viisaudeksi, miksi meidän tulisi silti edelleen anoa 
viisautta? He ihmettelevät tätä.

Nämä kaksi Sananpaikkaa eivät kuitenkaan 
ole ollenkaan ristiriidassa, vaan kyse on hengellisen 
kypsyyden tasoista Kristuksessa. Kun opiskelet 
Raamatun kirjoituksia, voit huomata sen, miten erilaisia 
ohjeistuksia on annettu useille erilaisille kristittyjen 
ryhmille heidän hengelliseen kypsyyteensä perustuen. 
Jotkut näistä ohjeista on annettu pienille lapsille 
Kristuksessa, toiset taas varttuneemmille Kristuksessa 
ja sitten on myös ohjeistuksia, joita on annettu “isille” 
eli hengellisesti täysi-ikäisille Kristuksessa.

Kristitty, joka on yhä pieni lapsi Kristuksessa, 
saattaa kyllä lainata ja tunnustaa, että Kristus on hänen 

VAELLA VIISAUDESSA 

Mutta hänestä on teidän olemisenne 
Kristuksessa Jeesuksessa, jonka 

Jumala on tehnyt meille viisaudeksi 
ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja 

lunastukseksi 
(1. Korinttolaiskirje 1:30 KJV).

maanantai 2
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 2 & Jeremia 36-37

1. Pietari  1:13-25 & Hesekiel 33

Apostolien teot  20:32; Sananlaskut  4:5-9

viisautensa, mutta hän ei ole vielä todella ymmärtänyt 
sitä. Hänen sanansa ja tekonsa saattavat olla yhä 
ristiriidassa Sanan ja Jumalan viisauden kanssa. Hän 
ei vielä tuo esiin viisautta, joka on yksi vanhurskauden 
hedelmistä. Hän toimii ja ajattelee niin kuin maailma 
ja ne, joilla ei ole viisautta. Siksi Jaakob kehottaa tällä 
tasolla olevia anomaan itselleen viisautta. 

Muista, että “lapset” ovat niitä, jotka pyytävät 
itselleen asioita. Jeesus sanoi, “Pyytäkää ja teille 
annetaan.” Hän viittasi tällä lapsiin, jotka pyytävät 
isältään leipää (Luukas 11:9-12). Hengellisesti kypsät 
eivät pyydä mitään, sillä heiltä ei puutu mitään 
Kristuksessa. Tämä on se taso, jolle Jumalan tahtoo 
sinun kasvavan. Taso, jossa tiedät kaiken olevan 
sinun. Silloin et enää pyydä viisautta, vaan sinä vaellat 
viisaudessa. Halleluja!

Rakas Isä, kiitän sinua viisaudestasi, joka tekee 
työtään hengessäni ja joka lisääntyy myös juuri 
nyt, kun olen saanut vastaanottaa tämän päivän 
Sanan ja sanoman. Minä elän Sanaa todeksi ja siksi 
vaellan kirkkaudessasi, täyttäen täydellisen tahtosi ja 
näin olen tuomassa monia sisälle vanhurskauteen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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tiistai 3
ÄLÄ HERMOILE TULEVAISUUDEN 

SUHTEEN 
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka 

minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: 
rauhan eikä turmion ajatukset; minä 
annan teille tulevaisuuden ja toivon 

(Jeremian kirja 29:11).

Herra Jeesus kertoi meille osan niistä 
ahdistavista merkeistä, jotka tulisivat 

olemaan nähtävillä aikojen lopussa. Hän sanoi, “Ja 
on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, 
ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun 
meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät 
peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä 
kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät” (Luukas 
21:25-26).

Paljon tästä on jo meneillään ja monet ovat 
epätoivoisia; elämäntyöt, liiketoimet ja taloudet ovat 
tuhoutuneet. Monet eivät ole enää edes varmoja 
oman tulevaisuutensa suhteen. Mutta jos olet 
kristitty, älä salli tulevaisuuden pelotella sinua, vaan 
ole rauhassa. Asuinmaasi hallitus tai viranomaiset 
saattavat kyllä lupailla hyvää tulevaisuutta, mutta 
älä aseta toivoasi heidän lupausten varaan. 

Jumalan suunnitelma on paras. Sinun 
roolinasi on tämän suunnitelman löytäminen ja 
sen valossa vaeltaminen. NIV-Raamatun käännös 
sanoo avausjakeestamme, “Sillä minä tunnen ne 
suunnitelmat, jotka minulla on teille, sanoo Herra: 
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 3 & Jeremia 38-40

1. Pietari 2:1-12 & Hesekiel 34

2. Korinttolaiskirje 4:16-18; Johannes 14:27

Minä olen Jumalan käsityötä (Hänen taidonnäytteensä), 
uudelleen luotuna Kristukseen Jeesukseen täyttämään 
ja kirkastamaan sitä jumalallista päämäärää, 
jonka Hän on asettanut elämälleni. Minä vaellan 
ennaltamäärätyillä poluilla, asetettuna sille tielle, 
jota minun on määrä kulkea. Elän sitä hyvää elämää, 
jonka Hän on ennaltamäärännyt ja tehnyt minulle 
valmiiksi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS

rauhan suunnitelmat eikä turmion; suunnitelmat 
tulevaisuudesta ja toivosta.” Älä koskaan salli 
maailman ongelmien masentaa sinua. Jeesus tiesi, 
että sinä tulisit kohtaamaan kriisejä tässä maailmassa, 
joten Hän sanoi, “Tämän minä olen teille puhunut, 
että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä 
on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: 
minä olen voittanut maailman” (Johannes 16:33).

Ole rohkealla mielellä riippumatta siitä, mitä 
ympärilläsi tapahtuu. Ole vahva. Ole rohkea. Älä 
luovuta. Ehkäpä kyse on liiketoimistasi, työstäsi 
tai perheestäsi. Mikä tahansa se ongelma onkaan, 
se kestää vain vähän aikaa. Apostoli Paavali 
kutsui sitä, “Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt 
ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja 
määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti” (2. 
Korinttolaiskirje 4:17). Kun pysyt Kristuksessa, olet 
turvassa. Tulevaisuutesi on turvattu. Halleluja!
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Joskus, kun ihmiset käyvät läpi vaikeuksia 
elämissään, he ihmettelevät sitä, onko Jumala 

heidän kanssaan. He toivovat ja rukoilevat, että Hän 
olisi heidän kanssaan. Mutta totuus on se, että Hän ei 
koskaan jätä sinua. Jeesus sanoi, “Minä olen teidän 
kanssanne aina maailman loppuun asti. Aamen” 
(Matteuksen evankeliumi 28:20). Mikä siunaus! 
Hän on sinun kanssasi Pyhän Hengen voiman ja 
läsnäolon kautta. Hän ei sanonut, “Minä tulen olemaan 
kanssanne”, kyse ei ole lupauksesta, vaan faktasta.

Jumalan Sana on julistus totuudesta ja meidän 
vastuullamme on se, että me linjaamme itsemme 
Hänen totuuden kanssa samaan linjaan, ja että 
elämme aina sen mukaisesti. Kun Hän sanoi, “Minä 
olen teidän kanssanne aina maailman loppuun asti”, 
tämä on aivan yhtä voimallista kuin se, kun Hän 
sanoi, “Minä olen tie, totuus ja elämä…” (Johannes 
14:6). Joten ajattele, puhu ja elä tässä tietoisuudessa, 
luottamuksessa ja varmuudessa siitä, että Herra on 
sinussa ja sinun kanssasi, sillä Hän todella on!

Tämä tarkoittaa, että sinä olet ikuisesti turvassa. 
Hän on ainainen apusi jokaisessa tilanteessa; ystävä 

HÄN EI KOSKAAN JÄTÄ SINUA
...minä olen teidän kanssanne aina 

maailman loppuun asti. Aamen 
(Matteuksen evankeliumi 28:20).

keskiviikko 4



13

Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 4:1-13 & Jeremia 41-43

1. Pietari  2:13-25 & Hesekiel 35

1. Johannes 4:4; Johannes 14:17; Heprealaiskirje 13:5-6

joka pysyttelee lähempänä sinua kuin veljesi, eikä Hän 
koskaan petä. Luota Häneen. Jesaja 41:10, Hän sanoi, 
“Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi….” Hän on 
sinussa ja sinun kanssasi kaikkialla, jokaisessa paikassa 
ja jokaisessa tilanteessa.

Sillä ei ole väliä, minkälainen oma tilanteesi on, 
ole tietoisena siitä, että sinä et voi epäonnistua tai 
hävitä, koska sinä olet osallisena Jumalan läsnäolosta. 
Sinulla tulisi olla aivan valtavan suuri luottamus omassa 
elämässäsi! Ei ihme, että Hän sanoi, “Jokainen ase, 
joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton…” 
(Jesaja 54:17). Sinulla tulee olla voittajan asenne 
kaikkea kohtaan, jokaisena elämäsi päivänä, sillä Hän 
on sinun kanssasi ja Hän elää sinussa.  

Minä voitan aina, sillä Herra on minussa ja 
minun kanssani Pyhän Henkensä kautta. Hänen 
jumalallinen läsnäolonsa täyttää koko olemukseni, 
muuttaen jokaista olemukseni säiettä ja jokaista 
luutani. Minulla on voittajan mielenlaatu ja hallitsen 
voitokkaasti kaikenlaisten olosuhteiden ylitse, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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Jumalalla on tarkoitus sinun elämääsi varten. 
Hänellä on tarkoitus kaikelle sille, mitä Hän 

tekee. Johanneksen evankeliumissa 10:10 Jeesus 
sanoi, “Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja 
olisi yltäkylläisyys.” 1. Johanneksen kirjeessä 3:8 
sanotaan, “...Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että 
hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.” Sitten Luukkaan 
evankeliumissa 10:19 Mestari sanoi, “Sillä Ihmisen 
Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä 
kadonnut on….” Hänellä oli selkeä tarkoitus: Hän tuli 
tekemään Isän tahdon.

Sinun tulee ymmärtää se, että sinä olet syntynyt 
tarkoitusta varten. Sinä olet täällä tehdäksesi 
taivaallisen Isäsi tahdon. Apostolien teoissa 26 luemme 
Saul tarsolaisesta, joka kohtasi Herran matkallaan 
Damaskokseen. Herra kutsui häntä nimeltä ja sanoi, 
“...sillä tätä tarkoitusta varten minä olen sinulle 
ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen 
todistajaksi…” (Apostolien teot 26:16). Jumala ei 
tee mitään ilman tarkoitusta. Hän ilmestyi Saulille, 
josta myöhemmin tuli Paavali, tehdäkseeen hänestä 
palvelijansa ja todistajan, jotta hän (Paavali) veisi 

SYNNYIT TARKOITUSTA VARTEN 
torstai 5

Sillä me olemme hänen tekonsa, 
luodut Kristuksessa Jeesuksessa 

hyviä töitä varten, jotka Jumala on 
edeltäpäin valmistanut, että me niissä 

vaeltaisimme (Efesolaiskirje 2:10).
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LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA
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Heprealaiskirje 4:14-5:1-10 & Jeremia 44-47

1. Pietari  3:1-12 & Hesekiel 36

Jeremia 1:5; Kolossalaiskirje 4:17

Evankeliumin pakanoille (Apostolien teot 26:18).
Oletko jo löytänyt oman tarkoituksesi? Tiedätkö, 

miksi olet syntynyt? Jos se ei ole vielä selvinnyt sinulle, 
voit alkaa selvittämään sitä heti tänään! Kysy sitä 
rohkeasti Herralta. Hän kertoo sen sinulle. Hän tulee 
opastamaan sinut tähän tarkoitukseen, kun vaellat 
Hänen kanssaan ja teet niitä asioita, joita Hän on 
kutsunut sinut tekemään.

Sinä et ole syntynyt ilman tarkoitusta. Sinä 
olet syntynyt Jumalan kunniaksi. Sinä olet syntynyt 
vaeltaaksesi Hänen kanssaan ja tuodaksesi Hänelle 
kunniaa. Hän on suunnitellut aivan alusta saakka, että 
sinä palvelisit Häntä ja eläisit Kristukselle. Tulkoon 
tämä tarkoitus perustetuksi sydämellesi ja silloin tulet 
kokemaan valtavaa kasvua ja menestystä elämässäsi 
ja kaikessa siinä, mitä teet.

Olen tässä maailman ajassa tiettyä tarkoitusta 
varten, eläen sitä hyvää elämää, jonka Jumala 
on ennaltamäärännyt minun osakseni jo ennen 
maailman perustamista. Hän on suunnitellut minut 
palvelemaan Häntä ja elämään Hänelle, jotta minun 
kauttani Hänen vanhurskautensa tulisi perustetuksi 
tänne maan päälle ja ihmisten sydämiin. Täytän joka 
päivä tätä tarkoitustani, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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perjantai 6

Jeesukselle Kristukselle eläminen ja se, että olet 
mukana sovituksen viran hoitamisessa, ovat 

asioita, joilla on kaikkein suurin merkitys elämässä. 
Elämässäsi tulisi olla kyse sielujen voittamisesta. 
Kieltäydy keskittymästä vähempiarvoisiin asioihin. Elä 
täysillä Evankeliumin puolesta.

1. Korinttolaiskirjeessä 9:16 Paavali sanoi, “Sillä siitä, 
että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista; 
minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia 
julista!” Hän eli täyttääkseen Jumalan unelman siitä, että 
Evankeliumi tulisi tunnetuksi pakanoiden keskuudessa. 
Sinä olet Kristuksen salaisuuksien lähettiläs ja palvelija. 
Sinä olet sotilaana Kristuksen armeijassa ja siksi sinun 
täytyy pysyä sotilaallisena ja viedä Jumalan Sanaa 
omassa maailmassasi oleville ihmisille, koskettaen 
heidän sydämiään Kristuksen rakkaudella ja Hänen 
armonsa kirkkaudella.

VIE EVANKELIUMI OMAAN MAAILMAASI

Mutta kaikki on Jumalasta, joka on 
sovittanut meidät itsensä kanssa 

Kristuksen kautta ja antanut meille 
sovituksen viran. Sillä Jumala oli 

Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä 
kanssa eikä lukenut heille heidän 

rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille 
sovituksen sanan 

(2. Korinttolaiskirje 5:18-19).
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Älä ole välinpitämätön ympärilläsi olevia syntisiä 
kohtaan. Kaiken loppu on lähellä ja Raamattu kertoo, 
että Jumala ei tahdo kenenkään joutuvan kadotukseen 
(2. Pietari 3:9). Hän tahtoo pelastaa heidät ja Hän luottaa 
sinuun heidän pelastamisen suhteen.

Hän sanoi Roomalaiskirjeessä 10:13-14, “Sillä 
jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. 
Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät 
usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät 
ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole 
julistajaa?” Sinä olet julistaja, jonka Jumala on lähettänyt 
niitä ihmisiä varten maailmassasi, jotka eivät vielä 
tunne Herraa. Älä annan heidän jatkaa elämäänsä tässä 
maailmassa ilman toivoa ja ilman Jumalaa. Ota hyöty irti 
jokaisesta hetkestä niin, että julistat heille Evankeliumin.

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä etuoikeudesta, 
että saan hoitaa sovituksen virkaa. Sydämelläni 
on Evankeliumin levittäminen ympäri maailmaa, 
sillä minä olen Kristuksen salaisuuksien lähettiläs 
ja palvelija. Näin ollen jumalallisten totuuksien 
kantajana, tuon elävän Sanasi kaikille maailmassani 
oleville, koskettaen jokaista sydäntä Kristuksen 
rakkaudella ja armosi kirkkaudella, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Ihminen ei tiedä todellisuudesta, ennen kuin hän 
löytää Jeesuksen, elävän Jumalan Pojan. Mutta 

kuka tämä Jeesus on tarkalleen ottaen, tämä galileasta 
tuleva mies? Ensinnäkin Hän on Sana, joka tuli lihaksi. 
Tämä on niin ihmeellinen totuus. Ajattelepa tätä: sinun 
sanasi ovat ilmaisua siitä, kuka sinä olet. Sanat ovat 
ilmaisua sinun näkemyksistä, mielipiteistä, ajatuksista, 
tunteista ja ideoista.

Aivan samaan tapaan Jumalan Sana on myös 
Jumalan ajatuksia, ideoita, mielipiteitä, tahtoa ja tunteita. 
Johanneksen evankeliumissa 1:14 kerrotaan meille, 
että Jumalan Sana tuli lihaan ja sen seurauksena syntyi 
mies, Jeesus:  “Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme….”

Hänen naurunsa oli Jumala nauramassa. Hänen 
hymynsä oli Jumalan hymy. Kun Hän ojensi kätensä, 
kyse oli Jumalasta ojentamassa kätensä. Kun hän rakasti, 
se oli Jumalan rakkaus, joka tuli esiin. Kaikki, mitä Hän 
teki, oli ilmaisua Jumalasta.

Toiseksi, Hän on myös Jumalan olemuksen ydin ja 
luonteenlaatu. Raamattu kertoo meille jotain kaunista 
Hänestä Heprealaiskirjeessä 1:3: “Ja joka, ollen hänen 
kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva...” 

LÖYDÄ JEESUS JA ETSINTÄSI PÄÄTTYY

Sillä yksi on Jumala, yksi myös 
välimies Jumalan ja ihmisten välillä, 

ihminen Kristus Jeesus
 (1. kirje Timoteukselle 2:5).

lauantai 7
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Hän on täydellinen ruumiillistuma abstraktista Jumalasta.
Maailmassa termi “Jumala” ei pidä sisällään 

persoonaa, vaan pelkän idean. Jumala ei käy ihmismielen  
järkeen, koska se ei kykene paikallistamaan tai 
määrittelemään Häntä. Raamattu kuitenkin nostaa 
Jeesuksen esiin Jumalan täydellisenä ilmentymänä, 
näkymättömän Jumalan kuvana.

Kolmanneksi, Jeesus Kristus on Isän kirkkaus. Hän 
on Isän kirkkauden loisteen säteilyä.

Maailma ei voi ymmärtää sitä, miten me voimme 
olla niin innoissamme tästä miehestä, Jeesuksesta. 
Ennen kuin tulet tuntemaan Jeesuksen, Jumala on vain 
jonkinlainen idea sinulle. Etsintäsi kuitenkin loppuu, kun 
tapaat tämän upean, kirkkauden täyteisen taivaan ja 
maan Herran. Siksi kerromme ihmisille, “Löydä Jeesus!” 
Kun löydät Hänet, löydät todellisuuden; löydät elämän.

Aivan kuten Jeesus on, niin olen myös minä. Olen yhtä 
Hänen kanssaan! Minä elän, olen ja liikun Hänessä. 
Hänen vanhurskautensa, elämänsä ja luontonsa 
ovat minun sisimmässäni. Olen Hänen kirkkautensa 
säteilyä ja tarkka kuva Hänen persoonastaan. 
Siksi ajattelen, toimin ja elän Hänen täydellisenä 
edustajana täällä maan päällä. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Jumala on hyvä. Jumala on ystävällinen ja Jumala 
on rakkaus! Hän on taivaallinen Isämme, joka 

jo kauan ennen kuin me tulimme tänne, valmisti 
ihanan ja jännittävän elämän meitä varten. Elämän 
menestyksessä, voitossa, rauhassa ja yltäkylläisyydessä. 
Hän ei luonut sinua kärsimään tai kamppailemaan 
elämässäsi. Hän on ennalta järjestänyt hyvän ja 
siunausten täyteisen elämän sinulle.

Tästä oli myös kyse, kun Hän loi Aadamin. Hän 
loi ensin kauniin puutarhan, jossa oli jo valmiina kaikki 
se, mitä Aadam tulisi tarvitsemaan. Sitten Hän loi 
Aadamin ja laittoi hänet puutarhaan asuttamaan sen ja 
nauttimaan kaikesta siellä olevasta hyvyydestä. Jumala 
on tuonut sinut tarkoituksella juuri tähän aikaan ja 
Hän on suunnitellut kaiken sinulle ennaltakäsin, kuten 
jokainen välittävä isä tekee. Siksi sinun tulee tunnistaa 
tämä ja tunnustaa tätä aina sopusoinnussa Hänen 
kanssaan, että sinä olet todellakin Herran siunaama, 
joka vaeltaa ennaltavalmistetuilla suurenmoisuuden, 
erinomaisuuden ja tuottavuuden poluilla.  

Herra välittää sinusta niin paljon, aina jokaista 

HÄN ON VALMISTANUT IHANAN 
ELÄMÄN SINULLE

Ylistetty olkoon meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja 
Isä, joka on siunannut meitä 

taivaallisissa kaikella hengellisellä 
siunauksella Kristuksessa 

(Efesolaiskirje 1:3).

sunnuntai 8
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päässäsi olevaa hiusta myöten: “Eikö kahta varpusta 
myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa 
maahan teidän Isänne sallimatta. Ovatpa teidän 
päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö; 
te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta” 
(Matteus 10:29-31). Tämän takia Hän ei tahdo sinun 
pelkäävän tai huolehtivan minkään suhteen.

Hän tietää, että sinä tarvitset rahaa, vaatteita, 
ruokaa, suojaa ja kaikkia elämän olennaisia asioita, ja 
Hän on jo antanut sinulle kaiken tämän. Hän sanoi 1. 
Korinttolaiskirjeessä 1:30, “Sillä kaikki on teidän!” 
Usko ja hyväksy tämä, sillä se on totta. Elä tässä 
tietoisuudessa, että Jumala on todella tehnyt kaiken, 
mitä sinä voisit koskaan tarvita voitokkaaseen elämään 
sinun saatavillesi Kristuksessa Jeesuksessa. Todellakin, 
Hän on armollinen ja ystävällinen. 

Olen uusi luomus, joka on kutsuttu perimään 
siunaukset. Minulle on annettu voima siihen, että saan 
menestyä kaikessa tekemisessäni! Elämässäni ei ole 
minkäänlaista kuivuutta, paikoilleen jämähtämistä, 
puutetta tai tuottamattomuutta, sillä minut on valittu 
ja ennaltamäärätty elämään kiitoksessa, ilossa, 
erinomaisuudessa, voitossa ja kunniassa Kristuksessa 
Jeesuksessa. Minusta on tullut Jumalan siunausten 
kantaja saadessani olla Hänen kirkkautensa säteilynä 
täällä maan päällä. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Tämän päivän maailmassa on niin paljon 
negat i i v i s ta  in formaat io ta  ja  se  on 

juurruttanut pelkoa niiden sydämiin, jotka eivät 
ole juurtuneina Sanaan. Herra Jeesus viittasi tähän 
Luukkaan evankeliumissa 21:25-26, kun Hän kuvaili 
lopunajan merkkejä. Hän sanoi, “…on oleva…ahdistus 
kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot 
pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään 
ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa…” 
Luukkaan evankeliumissa 18:8 Hän kysyi, “…kun 
Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan 
päältä?”

Sinun tulee puolustaa omaa maaperääsi uskossa, 
riippumatta kaikista tämän päivän maailmassa olevista 
haasteista ja koettelemuksista. Harjoita uskoasi Sanaan, 
jotta voitat elämän haasteet ja vastoinkäymiset. 
Kieltäydy luovuttamasta, kun ympärilläsi on painetta. 
Efesolaiskirje 6:13-16 sanoo, “…ja kaikki suoritettuanne 
pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen 
vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden 
haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan 

TUNNUSTA HÄNEN TOTUUKSIA USKOSSA

Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, 
voittaa maailman; ja tämä on se voitto, 
joka on maailman voittanut, meidän 
uskomme (1. Johanneksen kirje 5:4).

maanantai  9
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evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla 
voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet.”

Pidä uskosi päälle kytkettynä pitämällä mielesi 
Sanassa. Kun Saatana heittelee pelon nuoliaan sinua 
kohti, torju ne, sillä suurempi on Hän, joka on sinussa!

Se ei muuta mitään, vaikka tämä maailma kokeekin 
nyt vakavaa talouden romahdusta tämän globaalin 
kriisin seurauksena. Sinä olet Aabrahamin siementä! 
Sinä olet Kristuksen kanssaperillinen. Älä koskaan elä 
niin kuin olisit epäedullisessa asemassa, vaan tunnusta 
Jumalan totuutta! Hänen Sanassaan olevasta luovasta 
voimasta tulee tehokas, kun se sytytetään palamaan 
sinun hengestäsi tulevalla uskon-vastauksella, ja tämä 
saa aikaan muutosta elämäsi tilanteisiin, niin että kuljet 
aina kirkkaudesta kirkkauteen. Halleluja! 

Olen vahvana uskossa ja siinä armossa, joka on 
Kristuksessa Jeesuksessa. Minä puhun aina voittoa, 
menestystä, terveyttä, voimaa ja rohkeutta, sillä 
suurempi on Hän, joka on minussa kuin hän, joka on 
maailmassa. Jumalan Sana on saanut kunnon otteen 
minusta ja tämä on nähtävissä minun hengessäni, 
sielussani ja kehossani. Halleluja!

TUNNUSTUS
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tiistai 10

Sana “Kiitos” on yksi kaikkein voimallisimmista 
sanoista, jonka voit sanoa. Tämä sana pitää 

sisällään sydämellistä arvostusta ja kiitollisuutta, joka 
oikein ilmaistuna jättää unohtumattoman vaikutuksen 
vilpittömästä kiitollisuudestasi ja se saa aikaan iloa 
vastaanottajien sydämiin.

Ja kun teet toisia iloisiksi, se rentouttaa hermojasi 
ja ilahduttaa henkeäsi! Joten kysy itseltäsi aina vähän 
väliä, “Kenelle tulisin osoittamaan arvostusta tänään?” 
Tee tästä osa päiväohjelmaasi. Jonkun tulisi jossain 
saada sinulta puhelu, vierailu, kortti tai lahja, joka 
sanoo, “Kiitos!” Pidän siitä, kun voin vain soittaa 
jollekulle ja sanoa, “Kiitos.”

Joistakin ihmisistä kiitollisuuden ilmaiseminen on 
haastavaa, jopa silloinkin, kun tilanne edellyttää sitä. 
Mutta Herran neuvo on tässä kohtaa selkeä: ilmaise 
kiitollisuutta aina ja kaikissa tilanteissa. Kun lähdet ulos 
ja joku tarjoaa sinulle apua, missä tahansa muodossa, 
älä unohda sanoa “Kiitos.”

Kun olet seurakunnassa, teatterissa tai jossain 
tapahtumassa ja sinulle osoitetaan paikkasi, älä istu 

ILMAISE KIITOLLISUUTTA 
Olkaa kiitollisia kaikissa olosuhteissa. 
Sillä sitä Jumala tahtoo elämiltänne, 

kun olette Kristuksen Jeesuksen 
yhteydessä 

(1. Tessalonikalaiskirje 5:18 GNB). 
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alas ilman, että sanot “kiitos”. Kun taksinkuljettaja vie 
sinut turvallisesti perille päämäärääsi, älä unohda sanoa 
“Kiitos!” Kaikki nämä ovat yksinkertaisia arjen tilanteita, 
joita koemme ja joskus emme oikein ymmärrä, että 
meidän tulisi olla kiitollisia myös näistä kaikista.

Jos olet vanhempi, opettele sanomaan “kiitos” 
lapsillesi, kun he tekevät sinulle jotain kivaa. Pariskuntana 
taas sano “kiitos” puolisollesi niistä asioista, joita teette 
toisillenne. Kun ihmiset tekevät asioita hyväksesi, 
olipa sitten kyseessä vapaa tahto tai velvoite, harjoita 
“kiitoksen” sanomista. Tulet hämmästymään sitä iloa ja 
täyttymystä, mitä tulet kokemaan tämän seurauksena. 

Olen juurrutettuna ja rakentuneena Herraan. 
Olen vahvana uskossa ja pursuilen ylenpalttista 
kiitollisuutta! Olen inspiroituneena ilmaisemaan 
kiitollisuuttani Jumalaa kohtaan ja kaikkia niitä 
kohtaan, joiden kautta Hän siunaa minua päivittäin. 
Siksi vaellan suosiossa, ilossa ja täyttymyksessä. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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Kun me odotamme Seurakunnan ylöstempausta, 
on tärkeää, että keskityt katsomaan 

“suuremman päämäärään” saavuttamiseen. Mikä tämä 
suurempi päämäärä on? Se on ihmisten voittaminen 
Kristukselle.

Jeesus matkasi opetuslapsineen Juudeasta kohti 
Galileaa, kunnes he pysähtyivät samarialaiseen 
kylään. Mestarin täytyi levähtää hetki samalla, kun 
Hänen opetuslapsensa menivät hakemaan syötävää. 
Kun Jeesus istui kaivolla, nainen tuli hakemaan sieltä 
vettä, ja Jeesus alkoi julistamaan hänelle Hyviä Uutisia 
Kuningaskunnasta. 

Myöhemmin, kun Hänen opetuslapsensa palasivat 
ruuan kanssa, Jeesus ei tahtonutkaan syödä. Kun he 
ihmettelivät, miksi Hän ei tahtonut syödä, Jeesus vastasi 
heille, “Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette 
tiedä. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni 
tahdon ja täytän hänen työnsä” (Johannes 4:31-34).

Tämä on se esimerkki, jota meidän tulee seurata. 
Jumalan työn tekeminen oli kaikkein tärkeintä 
Jeesukselle. Minkään muun ei tulisi olla sinulle 

KESKITY SUUREMPAAN PÄÄMÄÄRÄÄN

Jeesus sanoi heille: Minun ruokani on 
se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja 

täytän hänen työnsä 
(Johanneksen evankeliumi 4:34 KJV).

keskiviikko 11
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tärkeämpää kuin sen, että varmistat Evankeliumin 
leviämisen omaan maailmaasi ja kaikkialle ympäri 
maailmaa. Sinun täytyy ymmärtää, että maallinen 
työsi, liiketoimesi, koulutuksesi tai jokin muu tekemäsi 
ura toimivat kaikki mahdollisuuksina ja välineinä 
Evankeliumin eteenpäin viemiselle.

Kun omistat elämäsi sielujen voittamiselle, tulet 
löytämään sellaisen tyytyväisyyden ja täyttymyksen, 
jota mikään muu ei voi antaa sinulle. Julista niin kuin 
Jeesus, “Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni 
tahdon ja täytän hänen työnsä.” Ylistys Jumalalle!

Jeesukselle Kristukselle eläminen ja sovituksen viran 
uskollinen hoitaminen ovat tärkeimmät prioriteettini. 
Kaikki elämässäni on sidoksissa sielujen voittamiseen 
- ajatukseni, ideani ja elämässäni oleva erinomaisuus. 
Olen Kristuksen salaisuuksien lähettiläs ja palvelija, 
täyttäen palvelutyötäni kunniakkaasti, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Uudestisyntyneenä ollessasi et ole mikään 
merkityksetön neula heinäsuovassa. Sinussa 

on Kristuksen kirkkaus ja kunnia. Tämä kirkkaus 
viittaa kauneuden täydellisyyteen, jumalisuuden 
erinomaisuuteen ja sen ilmaisuihin, kuten Jumalan 
kunniaan. 

Jeesus on tarkka kuva Jumalan persoonasta. 
Hän on Jumalan kirkkauden säteily (loiste). Raamattu 
sanoo Jumalan antaneen Hänelle oman erinomaisen 
kirkkautensa (Heprealaiskirje 1:1-3). Tässä tulee nyt 
kaikkein merkittävin osa: juuri ennen kuin Hänet 
ristiinnaulittiin, Hän rukoili todella koskettavalla 
tavalla Isää meidän puolestamme. Hän sanoi: “Ja sen 
kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen 
antanut heille….” (Johanneksen evankeliumi 17:22).

Hän on antanut meille sen saman kirkkauden, 
jonka Isä antoi Hänelle, niin että olisimme yhtä Hänen 
ja Isän kanssa, aivan kuten Hän on yhtä Isän kanssa. 
Sinussa on tänä päivänä tämä Isä Jumalan kirkkaus, 
sama kirkkaus, jonka Jumala antoi Jeesukselle. Sinä 
saatat ajatella nyt, “Voisiko minulla, joka olen tehnyt 
niin monia vääriä asioita, olla Jumalan kirkkaus 
elämässäni?” Tottakai, kyllähän sinä tiedät, että olet 
uudestisyntynyt!  

Raamattu sanoo, “Sillä kaikki ovat syntiä 

KIRKASTETTUNA KRISTUKSESSA
Ja sen kirkkauden, jonka sinä 

minulle annoit, minä olen antanut 
heille 

 (Johanneksen evankeliumi 17:22).

torstai 12
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tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat 
lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen 
lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa” 
(Roomalaiskirje 3:23-24). Ennen kuin Jeesus tuli, 
kaikki olivat syntisiä. Jeesus kuitenkin käsitteli synti-
ongelman kertakaikkisesti. Joten jos kerran synnin 
takia olimme jääneet Jumalan kirkkautta vaille, niin 
nyt, kun tämä ongelma on käsitelty, me emme ole 
enää Jumalan kirkkaudesta osattomina. Me olemme 
Hänen kirkastamia, kuten Roomalaiskirjeessä 8:30 
sanotaan: “Mutta jotka hän on edeltämäärännyt, 
ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, 
ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän 
on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.” 
Halleluja!

Minä olen Jumalan kirkkaus! Minä pursuilen ja 
tuon aina ilmi vanhurskautta, erinomaisuutta ja 
täydellisyyttä. Elämäni kylpee jatkuvasti kasvavassa 
kirkkaudessa. Pyhä Henki - kirkkauden Henki - asuu 
minussa kaikessa täyteydessään. Sanan opiskelun 
ja mietiskelyn kautta, tulen jatkuvasti muutetuksi 
kirkkaudesta kirkkauteen. Ylistys Jumalalle!

TUNNUSTUS
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perjantai 13

Sillä ei ole väliä miten ja missä sinä olet syntynyt. 
Nyt kun olet Kristuksessa, sinut on erotettu 

Jumalalle ja Hänen kirkkaudelleen. Köyhyys ei kuulu 
elämääsi. Kun ymmärrät tämän ja löydät sen, kuka sinä 
olet, yhtäkkiä mielessäsi tulee tapahtumaan muutos. 
Sinusta tulee suurempi kuin työsi, bisneksesi, tulosi tai 
palkkasi. Sinusta tulee suuri sisimmässäsi!

A m p l i f i e d  C o n t e m p o r a r y  - k ä ä n n ö s 
avausjakeestamme menee näin, “Minulle, vaikka 
olen kaikkein vähäisin pyhien joukossa (Jumalan 
pyhittämistä ihmisistä), on armollisesti uskottu tämä 
armo (suosio, etuoikeus): julistaa pakanoille Kristuksen 
loppumattomista (rajattomista, käsittämättömistä, 
mittaamattomista ja ehtymättömistä) rikkauksista 
[vauraudesta, jollaista kukaan ihminen ei voi kyetä itse 
keräämään].” 

Sana on niitä miehiä ja naisia varten, jotka 
astuvat sen varaan. Tunnusta siis, “Minulla on pääsy 
loppumattomiin (rajattomiin, käsittämättömiin, 
mittaamattomiin ja ehtymättömiin) rikkauksiin 
[vaurauteen, jollaista kukaan ihminen ei voi kyetä 

LOPPUMATTOMIEN RIKKAUKSIEN 
PERILLISET

Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on 
annettu tämä armo: julistaa pakanoille 

evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta 
rikkaudesta (Efesolaiskirje 3:8). 
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keräämään].” Sinä olet syntynyt loppumattomaan 
rikkauteen, sillä sinä olet Aabrahamin siementä, 
Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen. Sinun 
vaurautesi on niin kuin se leipä, jonka Jeesus jakoi 
väenpaljoudelle (viidelle tuhannelle miehelle; eikä 
naisia ja lapsia oltu laskettu mukaan). Kun he jakoivat 
leivän, se moninkertaistui (Matteus 12).

Näin sinun tulisi ajatella resurssiesi suhteen. 
Kieltäydy olemasta puute-tietoinen. Ole aina 
antamassa. Mitä enemmän annat, sitä enemmän omat 
resurssisi moninkertaistuvat olemaan lopulta aivan 
loputtomia. Tämän tulisi olla sinun tietoisuutena ja 
suuntunnustuksena. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
Minulla on pääsy loputtomiin, rajattomiin, 
käsittämättömiin, mittaamattomiin ja ehtymättömiin 
Kristuksen rikkauksiin - sellaiseen vaurauteen, jollaista 
kukaan ihminen ei voi kyetä keräämään! Sanan 
kautta vaellan superyltäkylläisessä perinnössäni 
Kristuksessa. Kaikki on minun! Ylistys Jumalalle! 
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Jos jonkin tulee olla sinulle kallisarvoista tässä 
elämässä, erityisesti näinä lopun aikoina, niin 

sen tulee olla oman henkilökohtaisen pelastuksesi. 
Avausjakeemme sanoo, “Kuinka me voimme 
päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta 
pelastuksesta….” Pelastuksesi tulee olla kaikkein tärkein 
asia elämässäsi. Suojele sitä. Pidä huoli, että vaellat 
Jumalan valossa, pelastuksen todellisuudessa. Hän 
sanoi, “...työskennelkää oman pelastumisenne eteen 
pelolla ja vavistuksella” (Filippiläiskirje 2:12 KJV).

Elämäsi saavutuksilla ei ole väliä, sillä ne kaikki 
tulevat valumaan täysin hukkaan ilman pelastustasi. 
Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa 8:36, “Sillä mitä 
se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa 
koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?” Sillä 
ei ole väliä, miten monia konferensseja olet järjestänyt 
tai kuinka moneen konferenssiin olet osallistunut, tai 
kuinka monia ihmisiä olet auttanut, ilman pelastustasi 
se on kaikki yhtä tyhjän kanssa.

Älä vaihda pelastustasi mihinkään. Me olemme 
sellaisten haukkojen ja petojen ympäröiminä, jotka 
eivät säästä laumaa. He tekevät kaikkensa oman 
etunsa tavoittelun eteen. Älä salli heidän pettää sinua, 

VARJELE OMA PELASTUKSESI
Kuinka me voimme päästä pakoon, 
jos emme välitä tuosta niin suuresta 
pelastuksesta, jonka Herra alkuaan 

julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka 
olivat sen kuulleet, saatettiin meille 

(Heprealaiskirje 2:3).

lauantai 14
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äläkä salli itsesi kulkea harhaan. Pysy Kristuksessa, 
Hänen Sanassaan ja jatka Hänen rakkautensa ja 
vanhurskautensa esiin tuomista omaan maailmaasi.

Muista, että sinä et ole täällä ainoastaan oman 
pelastuksesi tähden, vaan olet täällä myös auttamassa 
toisia vastaanottamaan pelastuksen. Kun ymmärrät 
todella sen, mikä pelastus on, silloin et ainoastaan 
suojele sitä omassa elämässäsi, vaan olet innokkaana 
jakamaan sitä myös toisille. Apostoli Paavali sanoi, 
“Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on 
Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, 
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle” 
(Roomalaiskirje 1:16). Ainoa tapa, miten voit auttaa 
toisia vastaanottamaan pelastuksen on se, että 
jaat Evankeliumia heille. Tee tästä olennainen osa 
päivittäistä rutiiniasi.

Minä palvelen Herraa hengessä ja totuudessa. 
Hänen rakkautensa tulee jatkuvasti ilmaistuksi 
toisille minun kauttani. Minussa ei ole mitään sijaa 
vihalle, katkeruudelle, kateudelle tai ylpeydelle, 
sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämeeni 
Pyhän Hengen kautta. Ja tämä rakkaus ajaa minua 
eteenpäin julistamaan Evankeliumia ja tavoittamaan 
kadotettuja, kääntääkseni heidät pimeydestä 
Kristuksen rakkauteen. Aamen.

TUNNUSTUS
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Sinun nimesi on suoraan tekemisissä elämäsi 
päämäärän kanssa. Nimesi antaa tarkoituksen 

päämäärällesi. Tämä selittää meille sen, miksi Jumala 
muutti tiettyjen henkilöiden nimet Raamatussa olemaan 
oikeassa linjassa heidän päämääriensä kanssa. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on Aabraham, jonka nimi oli aiemmin 
Abram. Abram tarkoitti ylistettyä isää tai oletettua isää. 
Aikaa kului, eikä hänellä ollut edelleenkään lasta, vaikka 
monia palvelijoita syntyi hänen taloonsa.

Eräänä päivänä Herra puhui hänelle sanoen, “...
tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee 
kansojen paljouden isä. Niin älköön sinua enää 
kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, 
sillä minä olen tehnyt sinusta kansojen paljouden 
isän” (1. Mooses 17:4-5 KJV). Aabraham uskoi Jumalaa 
ja alkoi heti käyttämään tätä uutta nimeään Aabraham, 
“kansojen paljouden isä.”

Toinen tärkeä esimerkki on Jaakob. Hänet nimettiin 
Jaakobiksi, koska hän tarttui syntymässä veljeään 
kantapäästä. Jaakob tarkoittaa huijaria tai petturia. Ja 
nimelleen uskollisena hän sai veljensä esikoisoikeuden 
petoksen kautta itselleen, äitinsä avustuksella.

Mutta kun hän kohtasi Herran ja pyysi itselleen 
siunausta, Herra ei siunannut häntä ennen kuin hänen 

SINUN NIMESI ON TÄRKEÄ

Niin älköön sinua enää kutsuttako 
Abramiksi, vaan nimesi olkoon 

Aabraham, sillä minä olen tehnyt sinusta 
kansojen paljouden isän

 (1. Mooseksen kirja 17:5 KJV).

sunnuntai 15
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nimensä muutettiin Jaakobista (petturi) Israeliksi, joka 
tarkoittaa “prinssinä Jumalan kanssa” (1. Mooses 
32:28). Ja näin hänen kohtalonsa tuli muutetuksi 
kulkemaan hyvään suuntaan.

Katsotaanpa apostoli Pietaria, ennen kuin hän 
tuli Jeesuksen omaksi, häntä kutsuttiin Simon nimellä, 
joka tarkoittaa epävakaata tuulen ravistelemaa ruokoa. 
Simon nimisenä hän oli epävakaa. Mutta eräänä 
päivänä Jeesus sanoi hänelle, “Ja minä sanon sinulle: 
sinä olet Pietari (Kreikaksi: Petros) ja tälle kalliolle 
(Kreikaksi: Petra) minä rakennan seurakuntani...” 
(Matteus 16:18).

Mikäli oma nimesi ei ole linjassa Jumalan Sanan 
kanssa, sinun tulee muuttaa se. Sillä ei ole mitään väliä, 
että olet käyttänyt nimeäsi koko elämäsi ajan. Jos sen 
merkitys ei ole oikeassa linjassa sen ilmestyksen kanssa, 
kuka sinä olet Kristuksessa, vastaa Jumalan Sanaan ja 
vaihda nimesi uskon tekona. 

Siunattu Isä, minä kiitän sinua Sanastasi, joka 
paljastaa identiteettini, perintöni ja kyvykkyyteni 
Kristuksessa! Sinun tahtosi elämääni varten on 
paljastettuna hengelleni ja minä elän täyttääkseni 
sinun tahtosi ja tarkoituksesi elämälleni, kulkien 
eteenpäin niitä polkuja pitkin, jotka sinä olet minulle 
ennaltajärjestänyt, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Kun opiskelet luomiskertomuksen tapahtumia 
1. Mooseksen kirjasta, tulet huomaamaan sen, 

että Jumala loi ihmisen kuudentena päivänä, vasta sen 
jälkeen, kun Hän oli ensin luonut kaiken muun. Hän 
lepäsi tyytyväisenä kaikesta työstään seitsemäntenä 
päivänä: “Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä 
työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi…” (1. Mooseksen 
kirja 2:2).

 Ihmisen ensimmäinen päivä maan päällä oli siis 
se päivä, jolloin Jumalan lepäsi. Aadam ei tavannut 
Jumalaa tekemässä töitä, vaan hän tapasi Jumalan 
lepäämässä. Jumala ei kuitenkaan ollut siksi levossa, 
että Aadam voisi tehdä tekemättä jääneet työt 
loppuun; ei, Jumala päätti kaiken työnsä ennen kuin 
Aadam luotiin. Näin ollen Aadam syntyi siis lepoon. 
Tämä on ollut Jumalan tarkoituksena aivan alusta 
saakka. Kristus on meidän lepomme. Kun sinä astut 
sisälle Kristukseen, sinusta tulee vapaa kaikenlaisista 
kamppailuista, sekamelskoista, ahdistuksista, 
kaaoksesta ja vaikeuksista. Ei siis ihmekään, että meitä 
ohjeistetaan Hengen ohjaamana Filippiläiskirjeessä 4:6 
(KJV) ettemme “...mistään ahdistuisi”. Älä siis murehdi 
mistään.

HÄNEN RAUHASSAAN ELÄEN

Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on 
saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin 

Jumala omista teoistansa 
(Heprealaiskirje 4:10).

maanantai 16



41

Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

Heprealaiskirje 12:14-29 & Hesekiel 13-15

1. Johannes 3:1-12 & Hesekiel 47

Heprealaiskirje 4:3; Matteus 6:25-26

 Jos huomaat, että olet uurastanut ja stressannut, 
siitäkin huolimatta, että olet jo uudestisyntynyt, nyt 
on sinun aikasi muuttua. Ensinnäkin kehitä itsellesi 
uudenlainen mielenlaatu ja ymmärrä se, että Jumala 
on tehnyt sinut omaksi ilokseen. Hän on luonut 
sinut olemaan tyytyväinen ja iloinen itsestäsi sekä 
tuomaan elämäsi kautta Hänelle kunniaa. Sano sitten, 
“Minä kieltäydyn vaikeasta elämästä ja otan vastaan 
rauhan, yltäkylläisyyden, ilon ja menestyksen elämän 
Kristuksessa. Minulle on annettu kaikkea runsaasti 
nautittavakseni. Minulta ei puutu yhtään mitään, koska 
KAIKKI on minun.”

Sinun elämäsi Kristuksessa on loputtoman armon, 
kirkkauden, hallintavallan, ilon ja vanhurskauden 
elämää; poikkeuksellista kirkkauden elämää rauhassa. 
Joten jatka siis maailmasi hallitsemista rauhasta ja 
levosta käsin.

Siunattu olkoon Jumala! Hän on antanut minulle 
aivan poikkeuksellisen vanhurskauden elämän, jossa 
minä vaellan voitossa ja hallintavallassa rauhasta 
käsin. Hänen armonsa riittää minulle ja täytän 
kaikessa kunniakkaasti jumalallisen tarkoitukseni, 
ilman minkäänlaista stressaamista,  Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

TUNNUSTUS
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tiistai 17

Toivoisin, että jokainen Jumalan lapsi ymmärtäisi 
sen, miten voimallinen tämä ylempänä oleva 

jae on! Siinä sanotaan, että meidät on vapautettu 
pimeyden vallasta ja siirretty Hänen rakkaan Poikansa 
Kuningaskuntaan. Tämä on se paikka, jossa sinä olet 
juuri nyt! Sellainen kristitty, jolla ei ole tätä tietoisuutta, 
tulee kuitenkin edelleen elämään pimeyden elämää, 
vaikka hänet on jo siirretty pois kaikesta pimeydestä. 

Pimeys edustaa syntiä, kuolemaa, pahuutta ja 
kaikkia negatiivisia asioita, joilla on tekemistä Saatanan 
kanssa. Sinut on tuotu pois synnistä, sairauksista, 
masennuksesta, köyhyydestä, turhautumisesta ja 
kaikesta siitä, mikä on lähtöisin paholaisesta, Jumalan 
valon Kuningaskuntaan. Muista, että pimeys ei voi 
koskaan kukistaa valoa. Joten, jos sinä sanot, “Koen 
elämässäni tällä hetkellä demonista painostusta,” silloin 
sinulta tulisi kysyä, “Missä sinä oikein olet? Missä olet 
tavannut nämä demonit?”

 Jos sinä et elä sen mukaisesti, että sinut on 
siirretty Jumalan rakkaan Pojan Kuningaskuntaan, 
et voi myöskään vaeltaa Jumalan rakkaan Pojan 
auktoriteetissa. Sinun täytyy ymmärtää, tunnistaa ja 

ELÄ HÄNEN IHMEELLISESSÄ VALOSSAAN 
Kiittäen Isää…joka on pelastanut 

meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt 
meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan 

(Kolossalaiskirje 1:12-13).
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elää tietoisena siitä, että sinut on vapautettu pimeyden 
hallintavallasta ja siirretty Jumalan ihmeelliseen valoon. 

Galatalaiskirje 5:1 sanoo, “Vapauteen Kristus 
vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako 
uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.” 
Kieltäydy tulemasta sidotuksi orjuuden ikeeseen. 
Asemoi itsesi uudelleen, muuta kurssiasi sanomalla, 
“Tästä päivästä lähtien kieltäydyn olemasta tässä 
maailmassa hallitsevan pimeyden vaikutuksen tai 
kontrollin alaisena. Istun yhdessä Kristuksen kanssa 
voiman, kirkkauden ja majesteettisuuden paikalla, 
halliten yli Saatanan ja kaikkien pimeyden joukkojen.” 
Siunattu olkoon Jumala! Ei ihmekään, että Pietari 
sanoi, “Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen 
papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne 
sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät 
ihmeelliseen valoonsa” (1. Pietari 2:9).

Minut on tuotu pois synnistä, sairauksista, taudeista, 
masennuksesta, köyhyydestä, turhautumisesta ja 
kaikesta siitä, mikä on lähtöisin paholaisesta, Jumalan 
valon Kuningaskuntaan. Tuon esiin Hänen ihmeellisiä 
tekoja, hyveitä ja täydellisyyttä, Hänen, joka on kutsunut 
minut pimeydestä ihmeelliseen valoonsa. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Roomalaiskirje 9:8 (KJV) sanoo, “Ne, jotka ovat 
lihan lapsia, he eivät ole Jumalan lapsia.” 

Lihan lapset ovat niitä, joiden aistit hallitsevat heitä. 
Sen sijaan, että he vaeltaisivat uskossa, heitä hallitsee 
kaikki se, mitä he voivat nähdä, kuulla, tuntea, maistaa 
tai haistaa fyysisesti. Kristinusko on uskon vaellus; kyse 
on elämästä, joka on luonnollisia aisteja ylempänä. 

Hengellisiä todellisuuksia ei voida havaita ihmisen 
aisteilla. Tästä syystä luonnollinen ihminen ei ymmärrä 
Hengen asioita, vaan ne ovat hänelle hullutusta (1. 
Korinttolaiskirje 2:14). Roomalaiskirje 9:8 kertoo meille 
sen, että lihan lapset — ne, joiden aistit hallitsevat heitä 
— eivät ole Jumalan lapsia: vaan lupauksen lapset ovat 
ne, jotka luetaan siemeneksi. Lupauksen lapset ovat 
Sanan lapsia. 

Paavali sanoi jotain todella syväll istä 2. 
Korinttolaiskirjeessä 5:7 (AMPC). Hän sanoi, “Sillä 
me vaellamme uskossa [säätelemme elämäämme ja 
käyttäydymme vakaumustamme ja uskomuksiamme 
kunnioittaen, mitä tulee ihmisen suhteeseen Jumalan 
ja jumalallisten asioiden kanssa, luottamuksella ja 
pyhällä sydämen palolla; näin me vaellamme] emmekä 
näkyväisten tai ulkoisten asioiden perusteella.” Älä siis 
elä näkyväisen tai ulkoisten asioiden perusteella, niin 

KYSE ON USKON VAELLUKSESTA

 Sillä me vaellamme uskossa 
emmekä näkemisessä 

(2. Korinttolaiskirje 5:7).

keskiviikko 18
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kuin ne, jotka sanovat, “Näkeminen on uskomista,” ei! 
Se on aivan päinvastaista uskon kanssa. Muistelepa sitä, 
mitä Jeesus sanoi Martalle Johanneksen evankeliumissa 
10:40. Hän sanoi, “...jos uskoisit, niin sinä NÄKISIT 
Jumalan kirkkauden….”

 Sinä uskot nähdäksesi ;  tämä on uskoa. 
Heprealaiskirje 11:1 (AMPC) sanoo, “NYT USKO on 
varmuus (vahvistus, omistuskirja) niistä asioista, joita 
[me] toivomme, ollen näin todisteena asioista, joita 
[me] emme näe ja varmuutena niiden todellisuudesta 
[usko näkee todellisina faktoina ne asiat, jotka eivät 
ole aisteilla havaittavissa].”

Et voi miellyttää Jumalaa, ennen kuin opit 
tarttumaan uskollasi kiinni ja kutsumaan todellisiksi 
sellaisia asioita, joita fyysiset aistisi eivät kykene vielä 
havaitsemaan, mutta jotka ovat meille paljastettuina 
Jumalan Sanassa. Tätä kristinusko on; kyse on uskon 
vaelluksesta.

Minä reagoin olosuhteisiin ja tilanteisiin ainoastaan 
uskosta käsin, enkä omien aistieni mukaisesti. 
Elän kaiken aikaa hengestäni käsin Jumalan Sanan 
mukaisesti, ja muutun jatkuvasti kirkkaudesta 
kirkkauteen. Halleluja! 

TUNNUSTUS
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Jos olet uudestisyntynyt, Jumalan Henki elää 
sinussa ja Hän opastaa sinua Sanan kautta 

kulkemaan oikeaan  suuntaan. Hänen Sanansa on 
luotettava opas elämällesi. Tämä on se syy, miksi 
me kehoitamme opiskelemaan ja mietiskelemään 
Sanaa jatkuvasti. Jumalan Sanaan perehtymällä pystyt 
tuntemaan Jumalan suunnitelmat ja vaeltamaan Hänen 
tahdossaan. Hän neuvoo sinua sisimmästäsi käsin, aina 
Sanansa mukaisessa linjassa.

Yksikään toinen persoonallisuus tässä maailmassa 
ei voi johtaa sinua sellaiseen menestykseen, voittoon 
ja lepoon niin kuin Pyhä Henki. Hän iloitsee siitä, kun 
saa ohjata sinua tekemään täsmällisiä ja erinomaisia 
päätöksiä, menemään oikeisiin paikkoihin juuri oikeaan 
aikaan ja tekemään oikeita asioita juuri oikeaan aikaan, 
Jumalan kunniaksi. 

 Tunnista Hänen palvelutyö ja persoona omassa 
elämässäsi. Puhu Hänen kanssaan usein ja kuuntele 

ANTAUDU HÄNELLE JA SEURAA 
HÄNEN SANAANSA

Mutta kun hän tulee, totuuden 
Henki, johdattaa hän teidät 

kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä 
hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; 

vaan minkä hän kuulee, sen hän 
puhuu, ja tulevaiset hän teille 

julistaa (Johannes 16:13).

torstai 19
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myös Häntä, koska Hän puhuu sinun henkeesi 
jatkuvasti. Hän on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä sinä 
teet. Hän on kiinnostunut jokaisesta pienimmästäkin 
yksityiskohdasta elämässäsi. Hän nauttii siitä, että 
Hän saa auttaa sinua päivittäin saavuttamaan 
kaikki tavoitteesi menestyksekkäästi. Monet ovat 
tehneet todella suuria virheitä elämissään, kun he 
eivät kuunnelleet Häntä eivätkä seuranneet Hänen 
johdatustaan. 

Hänen neuvonsa ja ohjauksensa ovat aina linjassa 
Sanan kanssa. Sinun elämäsi tulee olemaan ilmaisua 
Jumalan kirkkaudesta, kauneudesta, viisaudesta ja 
armosta, kun antaudut Hänelle ja seuraat Hänen 
Sanaansa. Hän opastaa ja johdattaa sinua Sanan kautta 
kirkkaudesta kirkkauteen.

Rakas Isä, minä kiitän sinua kirkkaudestasi, joka 
on elämässäni! Kiitos, että armosi tekee elämäni 
ylen kauniiksi. Kiitos, että olet täyttänyt minut 
ihmeellisellä viisaudellasi. Toimin tänään kaikessa 
erinomaisesti Pyhän Hengen voiman kautta, joka elää 
minussa ja opastaa minua sisimmästäni käsin, saaden 
minut kulkemaan aina kirkkaudesta kirkkauteen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Vanhan Testamentin aikaan Jumalan siunaukset 
tulivat israelilaisten osaksi sillä edellytyksellä, 

että he olivat lainkuuliaisia. Jumalan tahto oli esimerkiksi 
se, että he olisivat vaeltaneet kuninkaina ja pappeina 
Hänen edessään, mutta heidän olisi täytynyt olla 
kuuliaisia, jotta tämä siunaus olisi voinut astua voimaan 
heidän elämissään. 2. Mooseksen kirjassa 19:5-6 (KJV), 
Hän sanoi, “Jos te tottelette minun ääntäni ja pidätte 
minun liittoni, niin te olette minun erityinen aarteeni 
ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. 
Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.”

He kuitenkin rikkoivat Jumalan lain eivätkä sen 
tähden voineet nauttia Hänen siunauksista ja lupauksista 
kaikessa täyteydessään. Mutta asiat eivät ole enää 
näin meidän kohdallamme Uudessa Testamentissa. 
Kolossalaiskirje 1:12 sanoo, “kiittäen Isää, joka 
on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä 
perinnöstä, mikä pyhillä on valossa.” Meidät on tehty 
soveliaiksi olemaan osallisia siitä perinnöstä, joka pyhillä 
on valon Kuningaskunnassa. Me olemme osanottajina 
ja oikeutettuina Kuningaskunta-elämän siunauksiin ja 
etuihin, jotka ovat varattuna kaikille Jumalan pyhille. 

HÄNEN KUULIAISUUDEN HEDELMÄT

Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen 
lankeemus on koitunut kaikille ihmisille 
kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen 

vanhurskauden teko koituu kaikille 
ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi 

(Roomalaiskirje 5:18).

perjantai 20
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Tästä ei tullut todellisuutta siksi, että sinä olisit ollut 
kuuliainen, vaan siksi, että Kristus oli kuuliainen 
(Roomalaiskirje 5:19).

Jeesus Kristus täytti lain ja kumosi sen. Sinä olet 
Hänen kuuliaisuuden hedelmää. Hänen kuuliaisuudesta 
seurannut Jumalan lahja: Hänen siunattu vanhurskautensa, 
annettiin perinnöksi sinulle. Tänä päivänä on aivan turhaa 
enää yrittää “noudattaa” lakia, jotta Jumala siunaisi sinua. 
Sinä olet syntynyt kaikella hengellisellä siunauksella 
siunattuna Kristukseen (Efesolaiskirje 1:3).

Nyt Uudessa Testamentissa meitä ei ole käsketty 
“tottelemaan,” jotta tulisimme siunatuiksi, vaan meitä 
kutsutaan Hänen kuuliaisiksi lapsiksi (1. Pietari 1:14 KJV). 
Meitä kuvaillaan henkilöinä, jotka ovat tulleet kuuliaisiksi 
sydämistään Jumalan Sanan totuudelle (Roomalaiskirje 
6:17). Joten kaikki siunauksesi ja perintösi Kristuksessa 
ovat tulosta Kristuksen tekemästä lunastuksen työstä 
sinun puolestasi. Halleluja!

Rakas Isä, kiitos siitä, että kaikki siunaukseni 
perustuvat Kristuksen tekemään lunastuksen työhön 
ja siihen, kuka minä olen Hänessä. Minä olen Jumalan 
perillinen ja Kristuksen kanssaperillinen! Kristuksessa 
kaikki Jumalan lupaukset ovat tulleet täytetyiksi 
elämässäni, ja minä elän täydellisen tyytyväisyyden 
ja  täyttymyksen elämää, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Kun Jumala puhui Jeesuksesta tässä ylempänä 
olevassa jakeessa sanoen, “Tämä on minun 

rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa 
häntä,” Hän puhui tässä koko luomakunnalle; kaikki 
elävä ja eloton — kaikki taivaassa, maan päällä ja maan 
alla on alamaisena Jeesukselle. Kivet, tuuli, puut, vesi, 
kalat, enkelit, demonit, jne., ovat Hänen hallintavaltansa 
alaisuudessa. 

Filippiläiskirjeessä 2:9-10 sanotaan, “Sentähden 
onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut 
hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 
niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen 
notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että 
niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka 
maan alla ovat.” Nyt voit ymmärtää sen, miksi kaikki 
Jeesuksen puhumat asiat tulivat toteen. Hän puhui 
puulle ja se kuivettui (Markus 11:12-22). Hän puhui 
raivoavalle myrskylle ja se tyyntyi (Markus 4:35-39). 
Hän puhui leiville ja kaloille, ja ne moninkertaistuivat ja 
niitä tuli enemmän kuin tarpeeksi suuren kansanjoukon 
ruokkimiseen (Matteus 14:17-21, Matteus 15:32-38). 
Hän puhui kuolleille ruumiille ja ne heräsivät henkiin 
(Luukas 7:11-15, Johannes 11:32-44).

KAIKKI ON ALAMAISENA KRISTUKSELLE

Hänen vielä puhuessaan, katso, 
heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, 

pilvestä kuului ääni, joka sanoi: 
Tämä on minun rakas Poikani, johon 
minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä 

(Matteuksen evankeliumi 17:5).
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Hänen sanansa voimasta raajat kasvoivat takaisin, 
sokeat silmät avautuivat, kuurot korvat alkoivat 
kuulemaan ja demonit pakenivat kauhuissaan 
(Matteus 15:30), koska niitä oli käsketty kuulemaan ja 
tottelemaan Häntä. Ja  kaikista kaunein osuus tästä on 
se, miten tämä kaikki liittyy nyt meihin. 1. Johanneksen 
kirjeessä sanotaan, “sillä sellainen kuin hän (Jeesus) 
on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.” 
Matteuksen evankeliumissa 28:18-19 Jeesus sanoi, 
“Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan 
päällä….” Tähän auktoriteettiin perustuen Hän on 
lähettänyt meidät julistamaan Evankeliumia kaikille 
luoduille ja hallitsemaan tätä maailmaa.

Hän antoi meille auktoriteetin Hänen paikalla 
toimimiseen; valtakirjan Hänen Nimensä käyttämiseen. 
Tästä syystä meidän sanoissamme on aivan samanlainen 
voima. Kaikki tässä elämässä on alamaisena sinulle, 
aivan kuten ne ovat myös alamaisena Hänelle, sillä sinä 
olet yhtä Hänen kanssaan. Voit puhua mille tahansa 
asialle Hänen Nimessään ja saada haluamasi laisia 
tuloksia. Halleluja!

Kaikki tässä elämässä on alamaisena minulle, koska 
minulla on Kristuksen auktoriteetti. Olen yhtä Hänen 
kanssaan. Tämä maailma ja kaikki olosuhteet ovat 
minun hallintavaltani alaisuudessa. Minä hallitsen 
ja vallitsen Hänen Nimessään. Aamen. 

TUNNUSTUS
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Tämä alleviivattu osa tästä ylempänä olevasta 
jakeesta kertoo sinun tämän hetkisen sijaintisi; 

sinut on tuotu pimeydestä Jumalan ihmeelliseen 
valoon. Tämä valo on elämän valo, joka valaisee sinulle 
vanhurskauden, elämän ja hallintavallan tien. Tässä on 
kyse vähän niin kuin siitä, mitä Herra teki israelilaisille 
Vanhassa Testamentissa; Hän toi heidät pois Egyptistä, 
joka edustaa pimeyttä, Luvattuun Maahan, joka 
symboloi valoa!

Pimeys viittaa syntiin, kuolemaan, pahuuteen 
ja kaikkiin elämän negatiivisiin asioihin. Sinut on 
tuotu pois synnistä, sairauksista, masennuksesta, 
köyhyydestä, turhautumisista ja kaikesta siitä, mikä on 
lähtöisin paholaisesta, Jumalan valon Kuningaskuntaan. 
Tämä ei ole jotain, mitä Herra tulee tekemään sinulle, 
kun kasvat Kristuksessa, vaan Hän on jo tehnyt tämän. 
Kolossalaiskirjeessä 1:12-13 sanotaan, “Kiittäen Isää, 
joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset 
siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valossa, häntä, joka 

SINÄ OLET VALOSSA

Mutta te olette valittu suku, 
kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, 

omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja 
tekoja, joka on pimeydestä kutsunut 

teidät ihmeelliseen valoonsa 
(1. Pietarin kirje 2:9).

sunnuntai 22
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on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt 
meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.”

Kun sinä teit Jeesuksesta elämäsi Herran, sinut 
siirrettiin Jumalan rakkaan Pojan Kuningaskuntaan, joka 
on hengellinen valon kuningaskunta, jossa sinä hallitset 
tässä elämässä armon ja vanhurskauden kautta. Sinä 
et ole alamaisena pimeydelle etkä tämän maailman 
pettäville järjestelmille tai rakenteille. Sinut on tuotu 
sisälle yliluonnolliseen kirkkauden elämään, jossa sinä 
loistat iankaikkisesti. Ei siis ihmekään, että Hän sanoi 
Jesajan kirjassa 60:1, “Nouse, ole kirkas, sillä sinun 
valosi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi.”

Rakas Herra, kiitän sinua siitä, että olet tuonut minut 
pois pimeydestä rakkaan Poikasi Kuningaskuntaan, 
jossa minä hallitsen armon ja vanhurskauden 
kautta, ja nautin Jumalan poikien kirkkauden 
täyteisestä vapaudesta. Sinä olet elämäni valo, jonka 
avulla suunnistan erinomaisella tavalla elämässäni 
eteenpäin jatkuvassa voitossa, hallintavallassa ja 
menestyksessä. Jeesuksen Nimessä, Aamen. 

RUKOUS
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Oletko koskaan tavannut ihmistä, joka ei 
arvostanut aikaasi? Olen varma ettet pitänyt 

siitä. Jos sinä et kerran itsekään pitänyt siitä, silloin 
sinun tulisi aina arvostaa toisten aikaa ja aikatauluja, 
kun olet tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Jos sinä 
kerran otat aikaa sille, että suunnittelet ja priorisoit 
päivittäisiä tekemisiäsi, voit myös olettaa, että muut 
tapaamasi ihmiset tekevät samoin.

Älä muuta tai siirrä sovittuja tapaamisia ihan miten 
sattuu, sillä se voi sekoittaa jonkun toisen suunnitelmia. 
Tässä elämässä on olemassa sellaisia asioita, joita ei 
ole tarjolla loputtomasti, vaan ne ovat rajallisia. Yksi 
näistä asioista on aika. Mikä suuri ilo se onkaan, kun 
vastaat ihmisille nopeasti ja näet sen, miten kiitollisia 
he ovat siitä, että säästit heidän aikaansa. Kun ihmiset 
tapaavat sinua, heidän tulisi olla iloisia siitä, että 
he tapasivat sinut; heidän tulisi lähteä sinun luotasi 
onnellisempina, ja yksi tapa tämän varmistamiseen on 
heidän kallisarvoisen aikansa arvostaminen.

Jos sinun täytyy esimerkiksi sopia tapaaminen töissä, 
pyri siihen, että et sovi epämääräisiä tapaamisaikoja. 
On parempi sanoa, “Tule tapaamaan minua klo 17:15” 
ja sitten olla valmiina juuri siihen aikaan, kuin että 
sanoisit, “Tule tapaamaan minua joskus klo 17:00-17:30 

OLE TIETOISENA TOISTEN 
AIKATAULUISTA

Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei 
niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja 
ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika 

on paha (Efesolaiskirje 5:15-16).
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57

Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

LISÄOPISKELUA VARTEN:

1 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Pietari 1:22-2:1-25 & Hesekiel 29-30

Juudas 1:1-11 & Daniel 11-12

Saarnaaja 3:1; Psalmi 90:12

maissa,” ja jättää näin tämä henkilö arvuuttelemaan, 
mihin aikaan hänen tulisi siis todellisuudessa tulla 
paikalle. Jos et sitten jostain syystä tulisikaan olemaan 
valmiina tähän sovittuun aikaan, ota yhteyttä hyvissä 
ajoin peruuttaaksesi tämän sovitun ajan tai sopiaksesi 
uudelleen jonkun toisen ajan, ystävällisesti pahoitellen.

Tee parhaasi sen suhteen, että et sekoittaisi toisten 
ihmisten aikatauluja. Tietenkin tässä on myös asian 
toinen puoli; saatat olla näkemässä jotakuta, mutta 
oletkin sopinut näkeväsi juuri samaan aikaan viittä 
muuta kaveria toisella puolella kaupunkia! Tällaisessa 
tapauksessa yksi heistä tai useampikin joutuisi 
odottamaan sinua, eikä tällainen ole hyväksyttävää. 
Ole niin kuin toimiston esimies, joka on huomaavainen 
alaistensa aikataulujen suhteen. Menestyvät ihmiset 
ovat aika-tietoisia.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että viisautesi tekee 
työtään minussa saaden aikaan sen, että käytän 
aikani ja priorisoin kaikki tekemiseni viisaasti. Pyhä 
Henki opastaa minua olemaan tuottelias ja tehokas 
kaikessa siinä, mitä teen tänään. Hän auttaa minua 
menemään eteenpäin elämässäni ja Hän auttaa 
myös Kuningaskunnan työtä menemään eteenpäin, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Sinun korkein kutsumuksesi kristittynä on 
yhdessä oleminen Herran kanssa. Ilman tätä 

yhdessä olemista, millään, mitä teet täällä maan päällä, 
ei ole merkitystä Taivaassa. Kun vietät aikaa yhdessä 
Jeesuksen kanssa, silloin sinä vietät aikaa sellaisen 
olemuksen kanssa, joka on täydellinen ilmestys 
jumaluudesta. Sinä voit kuitenkin olla yhdessä Hänen 
kanssaan ainoastaan Pyhän Hengen kautta. 

Tästä syystä minä ihmettelen usein sitä, miten 
jotkut ihmiset ajattelevat, että he eivät muka tarvitsisi 
Pyhää Henkeä. Elämä ilman Pyhää Henkeä on täysin 
tyhjää, sillä Hän on elämän alku. Ilman Häntä kaikki on 
vain pimeyttä. Hän on Se, joka valaisee sinua ja tekee 
Jumalan Sanan eläväksi sydämessäsi. Jumalan Sana 
ei käy sinulle järkeen ilman Pyhän Hengen antamaa 
ilmestystä ja näkökykyä. 

Raamattu sanoo, että Hänen sanansa ovat elämä 
sille, joka ne löytää (Sananlaskut 4:22), ja tie näiden 
sanojen löytämiseen käy Pyhän Hengen kautta. Sinun 
sydämessäsi tulisi olla kaipuu viettää enemmän aikaa 
päivittäin Pyhän Hengen kanssa. Tarkoitan sellaista 
yhdessä olemista, jossa tapahtuu molemminsuuntaista 
kommunikaatiota, jossa sinä olet aktiivisesti tekemisissä 
Hänen kanssaan vanhurskauden rakkausromanssissa.

Eräs kaunis asia tästä on se, että kaikki se menestys, 
jota sinä saavutat sen ohjauksen ja viisauden kautta, 
jota olet saanut vastaanottaa viettäessäsi aikaa yhdessä 

YHDESSÄ OLEMINEN HENGEN KANSSA

Herran Jeesuksen Kristuksen armo 
ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen 

osallisuus olkoon kaikkien teidän 
kanssanne (2. Korinttolaiskirje 13:14).

tiistai 24
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Hänen kanssaan, Hän antaa siitä sinulle kiitoksen. 
Toinen kaunis asia tästä sinun yhteydestäsi Hänen 
kanssaan on se, että sinä sulaudut niin yhteen Hänen 
kanssaan, että sinun kehostasi tulee Hänen kehonsa; 
sinun kielesi on Hänen kielensä, sinun kätesi ovat 
Hänen kätensä ja sinun jalkasi ovat Hänen jalkansa. 
Halleluja!

Tässä suhteessa kaikki rajoitukset ja esteet on 
siirretty pois sinun tieltäsi; menet elämässäsi ainoastaan 
eteenpäin. Olet niin täynnä Hänen kirkkautta ja 
viisautta, että ne aivan ylitse pursuilevat sinusta toisille. 
Hän alkaa hallitsemaan elämääsi ja Hänen voimansa 
tulee esiin elämässäsi aivan ennennäkemättömällä 
tavalla, joka saa monet ihmettelemään sinua. Nämä 
ovat muutamia niistä monista asioista, joita ajan 
viettäminen yhdessä Pyhän Hengen kanssa tuo 
elämääsi. Ylistys Jumalalle! 

Rakas Isä, kiitos Pyhästä Hengestä, jonka olet 
lähettänyt elämään sisimpääni ja opastamaan minua 
kaikissa asioissa. Jopa juuri nyt Hän antaa minulle 
lisää näkökykyä ja saa minut elämään voittajana 
kaiken yläpuolella elämässäni. Minä kontrolloin ja 
hallitsen luonnonvoimia ja tätä maailmaa, ja elän 
olosuhteiden yläpuolella Pyhän Hengen voiman 
avulla. Siunattu olkoon Jumala!

RUKOUS
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Kuvittelepa, että olisit leikkimässä naapurisi 
1- tai 2-vuotiaan lapsen kanssa, joka yhtäkkiä 

puraisee sinua kädestä! Huomaat kyllä kädessäsi tämän 
pureman jäljen, mutta et välitä siitä, koska hän on 
vain lapsi. Kun sitten olet lähdössä kotiin, joku tulee 
luoksesi ja sanoo, “Huomasin, että tuo lapsi puraisi 
sinua, mutta tiesitkö sitä, että tällä lapsella on HIV-
tartunta?”

Käyttäytymisesi muuttuu välittömästi; alat 
puhumaan kielillä ja tekemään uskontunnustuksia. 
Ajattelet nyt omassa mielessäsi, että laitat uskosi näin 
toimintaan, vaikka todellisuudessa tuot vain esiin 
omaa ymmärtämättömyyttäsi siitä, kuka sinä olet 
Kristuksessa. Jumala ei tahdo, että jäät tälle tasolle.

Jos sinulla on Jumalan tuntemusta ja tunnistat 
sen, mitä kannat sisimmässäsi ja tiedät, kuka olet 
Kristuksessa, sinä pysyt täysin horjumattomana, vaikka 
juuri saisitkin tätä uutta informaatiota tästä lapsesta. 
Apostoli Paavali ymmärsi tämän ja siksi hän oli niin 
erilainen. Apostolien teoissa 28:3-6 myrkyllinen käärme 
puri Paavalia ja kaikki hänen ympärillään katsoivat 
häntä odottaen, että hänelle olisi noussut turvotus 
ja hän olisi kuollut samantien. Mutta he olivat aivan 
ihmeissään, kun he näkivät, ettei Paavalille tapahtunut 
mitään. Paavali ei edes kiinnittänyt tähän mitään 
huomiota, vaan Raamattu kertoo, että hän ravisti 
käärmeen tuleen ja jatkoi keskustelua Evankeliumista. 
Halleluja!

Joku saattaa nyt sanoa, “Voi! Kunpa minullakin 
oli tällainen usko niin kuin Paavalilla oli!” Ei, Paavali 
ei tuonut tässä esiin omaa uskoaan, vaan kyse oli 
siitä, että hänen ymmärrys ja tuntemus Jumalasta oli 
tekemässä työtään. Hänellä oli tietoa siitä, mitä Jeesus 

TIETÄMYS SIITÄ, KUKA SINÄ OLET
Tekopyhä tuhoaa suullaan 
naapurinsa: mutta tiedon 

kautta vanhurskas vapautetaan 
(Sananlaskut 11:9 KJV).

keskiviikko 25
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oli sanonut siihen liittyen, kuka kristitty on. Markuksen 
evankeliumissa 16:17-18 Jeesus sanoi, “Ja nämä 
merkit seuraavat niitä, jotka uskovat…jos he juovat 
jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita….” Jos 
sinun kehoosi pääsee jotain kautta myrkyllistä ainetta 
— vahingossa tai tahallisesti — sillä ei tule olemaan 
minkäänlaista vaikutusta sinuun. 

Sinä tarvitset täsmällistä ja kunnollista Jumalan 
Sanan tuntemusta; tämä on se, mikä saa sinut elämään 
voitossa. Monien ongelmana ei ole uskon puute, 
koska jokaisella meistä on uskoa (Roomalaiskirje 12:3). 
Ongelmana on heidän oma ymmärtämättömyytensä 
sen suhteen, keitä he ovat, ja mitä heille kuuluu 
Kristuksessa. 

Jumalan Sanan tuntemus antaa sinulle täydellisen 
varmuuden ylivertaisesta voiton ja hallintavallan 
elämästä. Tästä syystä sinun täytyy mietiskellä Sanaa 
joka päivä, sillä niin kuin meidän avausjakeessamme 
sanotaan, että tiedon kautta vanhurskaat vapautetaan 
heidän perintöönsä.

Rakas Isä, kiitos siitä vaikutuksesta, mitä Sanasi 
on saanut aikaan elämässäni. Kun minä tänään 
opiskelen ja mietiskelen Sanaa, en ainoastaan 
saa lisää ymmärrystä perinnöstäni Kristuksessa, 
vaan vastaanotan myös uskoa elääkseni siinä ja 
nauttiakseni kaikesta siitä, mitä olet tehnyt minun 
saatavilleni Kristuksessa. Minä hallitsen elämässä 
Sanasi kautta niin, että voitan aivan erinomaisella 
tavalla kaikki elämän haasteet Sanasi kautta, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOUS
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Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 
15:25, “Mutta se sana oli käyvä toteen, joka 

on kirjoitettuna heidän laissaan: ‘He ovat vihanneet 
minua syyttä’.” Tässä käytetty sana “syyttä” on 
“dōrean” (kreikaksi) ja se tarkoittaa rajattomasti, 
tarpeettomasti, ilman syytä tai turhaan. Toisin sanoen 
Jeesus ei tehnyt mitään väärää ansaitakseen heidän 
vihansa. Jopa Hänen rakkautensa heitä kohtaan 
oli täysin ehdotonta, mutta he vihasivat Häntä siitä 
huolimatta.

Mutta sitten Jumala päätti äärettömässä 
rakkaudessaan toimia oman luontonsa mukaisesti, kuten 
voimme lukea avausjakeestamme, ja vanhurskauttaa 
ihmiset täysin rajattomasti oman armonsa kautta. 
Tämä englannin kielisessä käännöksessä käytetty sana 
“rajattomasti” on juuri tämä sama sana “dōrean.” Hän 
tahtoo siis meidän tietävän, että aivan samalla tavalla 
kuin Jeesus ei tehnyt mitään ansaitakseen kaiken sen 
vihan, myöskään meidän ei tarvinnut tehdä mitään 
tullaksemme Jumalan vanhurskauttamiksi.

 Vanhurskautettuna oleminen tarkoi t taa 
syyttömyyttä; vapautusta, syyttömäksi julistamista. 
Halleluja! Tämä kaikki tapahtui ilman, että sinun 
tarvitsi tehdä itse mitään ansaitaksesi sen; se tapahtui 
armosta ainoastaan sen takia, että uskoit Jeesukseen 

HÄNEN ARMONSA KAUTTA 
VANHURSKAUTETTUNA 

...saavat hänen armostaan lahjaksi 
vanhurskauden, koska Kristus 

Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi 
(Roomalaiskirje 3:24).

torstai 26
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Kristukseen: Roomalaiskirjeessä 5:1 sanotaan, “Koska 
me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet...”

Kyse ei siis ole sinun omista töistäsi tai oma-
vanhurskaista teoistasi; kyse on ainoastaan sinun 
uskostasi Jumalaan! Raamattu sanoo, “Sillä armosta te 
olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se 
on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan 
kerskaisi” (Efesolaiskirje 2:8-9). Voi miten kirkkauden 
täyteistä on tietää, että kaikki se, mitä meiltä vaaditaan, 
on vain antautuminen Jumalan vanhurskaudelle! 
Nyt sinä voit hallita elämääsi: “Ja jos yhden ihmisen 
lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden 
kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon 
ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä 
hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta” 
(Roomalaiskirje 5:17). Siunattu olkoon Jumala!

Minut on vanhurskautettu Hänen rajattoman 
armonsa kautta! Minä en ole ainoastaan kelvollinen 
astumaan Jumalan eteen, vaan minä olen myös uusi 
luomus! Minulla ei ole mitään tekemistä tappion, 
köyhyyden, sairauden, tautien, synnin tai minkään 
paholaisesta lähtöisin olevan asian kanssa. Kristus on 
minun vanhurskauteni, pyhitykseni ja lunastukseni. 
Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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Älä ymmärrä tätä väärin! Jäljellä oleva aikamme 
ennen Herran paluuta on lyhyempi kuin 

monet ymmärtävätkään. Se, mitä odotamme juuri nyt, 
on Seurakunnan ylöstempaus; kaikkien niiden “pois 
ottaminen”, jotka ovat uudestisyntyneet ja vaeltaneet 
Jumalan valossa. Tulemme katoamaan tästä maailmasta 
aivan yhtäkkiä tavataksemme Herran yläilmoissa.

Jotkut saattavat ehkä kysyä, “Kuinka se oikein on 
mahdollista? Entäpä, jos esimerkiksi työmatkalaisia 
täynnä olevan linja-auton kuljettaja tai lentokoneen 
pilotti on uudestisyntynyt, mutta hänen matkustajansa 
taas eivät ole; tarkoitatko silloin sitä, että tämä kuski 
tai pilotti temmataan ylös niin, että tämä bussi tai 
lentokone joutuu silloin onnettomuuteen?”

Ensinnäkään, tällaisia kysymyksiä esittävät ihmiset 
eivät ole vielä ymmärtäneet, mikä tätä maailmaa tulee 
kohtaamaan. Ylöstempaus itsessään on jo Jumalan 
tuomio tälle maailmalle. Jeesus sanoi Luukkaan 
evankeliumissa 17, että sinä samana päivänä, kun Nooa 
astui arkkiin, tuli tulva. Myöskin sinä samana päivänä, 
jolloin Loot lähti Sodomasta, iski taivaasta tuli, joka 
poltti koko kaupungin; tuomiot alkoivat siis samantien.

Kaikki ylöstempauksen yhteydessä tapahtuvat ja 
samalla ihmishenkiä vievät auto- ja lento-onnettomuudet 

VALMISTAUDU “ENSIMMÄISELLE 
LENNOLLE”

Itse Herra laskeutuu taivaasta 
ylienkelin käskyhuudon kuuluessa 
ja Jumalan pasuunan kaikuessa, 
ja ensin nousevat ylös ne, jotka 

ovat kuolleet Kristukseen uskovina. 
Meidät, jotka olemme vielä elossa 
ja täällä jäljellä, temmataan sitten 
yhdessä heidän kanssaan pilvissä 
yläilmoihin Herraa vastaan. Näin 
saamme olla aina Herran kanssa 
(1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17).

perjantai 27
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ovat osana tätä tuomiota, sillä nämä ihmiset ovat 
torjuneet Kristuksen. Sillä hetkellä Hänen armon 
aikansa tulee olemaan ohi. Jos joku kristitty jää tänne 
eikä tule temmatuksi mukanamme taivaaseen, se 
johtuu siitä, että hän ei ole elänyt elämäänsä kristittynä. 
Tällaiset kristityt tulevat olemaan niiden joukossa, 
jotka elävät heti ylöstempauksen jälkeen alkavan 
Suuren Ahdistuksen ajan läpi. Heidän joukossaan 
tulee olemaan myös suuri määrä sellaisia ihmisiä, jotka 
tulevat lopulta pelastumaan.

Sinä et kuitenkaan halua olla sen joukon mukana. 
Jeesus sanoi, “Valvokaa siis ja rukoilkaa kaiken 
aikaa, että teidät laskettaisiin sopiviksi pakenemaan 
kaikelta siltä, mikä tuleva on, ja seisomaan Ihmisen 
Pojan edessä” (Luukas 21:36 KJV). Valmistaudu 
“ensimmäiselle lennolle.” Jokainen päivä tuo meidät 
päivä päivältä lähemmäksi Hänen kunniakasta 
ilmestymistään. Elä siis Hänelle ja huolehdi siitä, 
että myös muut omassa maailmassasi olevat ihmiset 
valmistautuvat tätä päivää varten.

Olen hereillä ja valmiina hengessäni. Vaellan 
elämässäni Kristuksen rakkauden ja Sanan 
johdattamana; olen valmiina Hänen lähestyvää 
paluutaan varten. En elä lihallisten himojen mukaan 
täyttääkseni lihan haluja, vaan kuljen jatkuvasti 
Hengen johdattamana tuoden kaikkialla esiin 
vanhurskauden hedelmää. Minun haluni ja tahtotilani 
oman maailmani voittamiseen Kristukselle on 
vankkumaton. Monet tulevat siirretyiksi kauttani 
Jumalan Kuningaskuntaan, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

TUNNUSTUS
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Ennen kuin Jeesus tuli tähän maailmaan, Pyhä 
Henki oli tullut ihmisten ylle vain osittain ja 

hetkellistä tarkoitusta varten, minkä jälkeen tämä 
voitelu lähti aina pois ihmisten elämien yltä. Raamattu 
kertoo esimerkiksi, kuinka “Samassa Simsonin valtasi 
Herran henki, ja hän repi leijonan kappaleiksi paljain 
käsin niin kuin se olisi ollut karitsa…” (Tuomarien 
kirja 14:6). Tämä sama tapahtui Daavidin kanssa, 
mutta Vanhan Testamentin ihmisillä ei ollut kuitenkaan 
Hengen täyteyttä.

Jeesuksesta Raamattu sanoo taas seuraavasti, 
“Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden 
asua hänessä” (Kolossalaiskirje 1:19). Tämä sana 
“täyteys” on kreikaksi “plērōma”, mikä tarkoittaa 
täydentymistä tai täyteyttä; astian täyttämistä aivan 
kokonaisuudessaan sen maksimaaliseen kapasiteettiin 
asti, aivan totaalisen täyteen. Tämä tarkoittaa siis 
sitä, että kaikki se, mitä Isä on ja mitä Hänellä on, 
on Jeesuksessa. Kolossalaiskirjeessä 2:9 sanotaan, 
että “Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys 
ruumiillisesti.” Kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, 
oli Kaikkivaltias Jumala Hänessä koko täyteydessään. 
Halleluja!

Kaikista upein osa tästä, kuten voimme lukea 
avausjakeestamme, on se, että myös me olemme 
vastaanottaneet tämän saman täyteyden. Tämä 

HÄNEN TÄYTEYTENSÄ SINUSSA

 Ja hänen täyteydestään me kaikki 
olemme saaneet, ja armoa armon päälle 

(Johanneksen evankeliumi 1:16).

lauantai 28
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tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä Isä on ja mitä Hänellä 
on, on sinussa, sillä Hän elää sinussa. Ole tietoinen 
tästä. Kolossalaiskirjeessä 2:10 sanotaan, “Ja te olette 
täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan 
pää.” Jumalassa ei ole olemassa mitään sellaista, jonka 
kuuluisi olla sinussa, mutta se ei olisikaan sinussa.

Sinun ihmisyytesi on tullut Jumalan elämän ja 
luonnon syrjäyttämäksi. Tämä on se ero sinun ja 
niiden välillä, jotka eivät ole vielä uudestisyntyneet; 
sinä olet Jumalaa mukanasi kantava henkilö. Hän tuo 
Itseään esiin sinun kauttasi - Hänen elämää, viisautta, 
armoa, vanhurskautta, erinomaisuutta, kirkkautta ja 
täydellisyyttä - sillä Hän elää sinussa koko Hänen 
täyteydessään. Kunnia Jumalalle!

Minä kannan Jumalaa mukanani. Kristuksen 
kirkkaus tulee esiin kauttani ja minussa oleva Kristus 
on takuuni varmasta voitosta ja yltäkylläisestä 
vauraudesta. Elämässäni ei ole pelkoa enkä tule 
koskaan olemaan tilanteessa, jossa en tietäisi, 
mitä tehdä. Huolimatta niistä kaikista testeistä, 
koettelemuksista tai haasteista, joita saatan kohdata 
elämässäni, olen aina voittaja ja pysyn kaiken aikaa 
korkeimmalla korokkeella. Halleluja!

TUNNUSTUS
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Yksi niistä tavoista, joilla sinä voit aktivoida 
Jumalan voiman, on ylistäminen. Voimme 

huomata läpi Raamatun kirjoitusten inspiroivia 
selontekoja siitä, kuinka Jumala pelasti omat ihmisensä 
tuholta ja monista kauhistuttavista tilanteista silloin, kun 
he aktivoivat Hänen voimansa ylistyksen ja kiitoksen 
antamisen kautta.

Eräs hyvä esimerkki tästä on se, kun kolme 
maata, Ammon, Mooab ja Seirin vuoren kansa,  
nousivat taisteluun Juudaa vastaan. Silloin kuningas 
Joosafat kokosi Jumalan viisauden vaikuttamana 
koko Juudan  etsimään Herraa rukouksen ja paaston 
kautta. Kun he rukoilivat, Jumala antoi heille tiedon 
vihollisleirin tarkasta sijainnista sekä strategiat vihollisen 
voittamiseen.

2. Aikakirjassa 20:22 sanotaan, “Ja juuri kun he 
aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herra 
väijyjiä tulla ammonilaisten, mooabilaisten ja Seirin 
vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet 
Juudan  kimppuun; ja heidät voitettiin.” Älä siis 
panikoi tai hermostu, mikäli kohtaat elämässäsi 
pelottavia haasteita; ylistä sen sijaan Herraa. Aivan niin 
kuin Joosafat teki, pidä sinäkin “ylistysjuhlat”!

Älä odota sitä tunnetta, että sinusta tuntuisi 
hyvälle laulaa ennen kuin alat hyräilemään melodioita 
sydämestäsi ja laulamaan ylistystä Herralle. Ylistä 
Häntä aivan samalla tavalla riippumatta siitä, oletko 
iloinen vaiko et; ylistä Häntä aina ja anna Hänelle 

PIDÄ YLISTYSJUHLAT
Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän 

asetti Herralle laulajia, joiden tuli laulaa 
hänen pyhyytensä kauneudesta kulkien 

samalla aseväen edellä sanoen: Kiittäkää 
Herraa, sillä hänen armonsa pysyy 

iankaikkisesti 
(2. Aikakirja 20:21 KJV).

sunnuntai 29
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kaikki kunnia. 1. Tessalonikalaiskirjeessä kirjoitetaan, 
että “Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto 
teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.”

Muistele Paavalia ja Siilasta, joita pahoinpideltiin 
ja jotka suljettiin lopulta roomalaiseen vankilaan 
sen tähden, että he olivat julistaneet Evankeliumia. 
He rukoilivat ja ylistivät Herraa laulamalla keskellä 
yötä vankilassa, ja kun he tekivät näin, Jumalan 
voima aktivoitui ja he vapautuivat yliluonnollisella 
tavalla (Apostolien teot 16:25-26). Tämä jumalallinen 
väliintulo johti lopulta vanginvartijan koko perheen 
pelastumiseen.

Sinä saatat olla elämässäsi tänään haastavien 
asioiden ympäröimänä. Olet saattanut jo rukoilla 
näiden asioiden puolesta sekä tunnustaa, että kaikki 
yhdessä vaikuttaa sinun parhaaksesi, eikä mikään näytä 
silti vielä muuttuneen. Älä luovuta, vaan ala ylistämään 
ja kiittämään Jumalaa, sillä Hänen armonsa kestää 
iankaikkisesti.

Rakas Taivaallinen Isä, minä ylistän sinun Nimeäsi ja 
majesteettisuuttasi. Sinä olet parantaja ja avunantaja, 
täytät kaikki päivämme sinun ylitsevuotavalla 
hyvyydelläsi. Olet kaikkea suurempi. Huolimatta 
kaikista elämäntilanteista, minä ylistän, palvon ja 
kunnioitan sinua aina, sillä sinä olet suuri ja ansaitset 
ikuisen kiitoksen. Kiitos siitä, että olet lahjoittanut 
minulle voiman yli kaikkien kriisien ja armon hallita 
kaikkien tilanteiden yläpuolella, aina ja ikuisesti, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOUS
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Monilla kristityillä on tapana sanoa rukouksessa 
ja ylistyslaulujen aikaan, “Oi Herra, kirkasta 

nimesi täällä maan päällä…” Tämä kuulostaa sinällään 
mukavalta, mutta asettaa meidät sellaiseen asemaan, 
jossa me odottaisimme Jumalan kirkastavan Itse 
Hänen Nimensä. Tämä ei ole kuitenkaan Hänen 
tarkoituksensa, vaan me olemme itse ne, joiden tulisi 
kirkastaa Häntä. Muistele niitä sanoja, jotka Jeesus 
sanoi Johanneksen evankeliumissa 17:4, “Minä olen 
kirkastanut sinut täällä maan päällä….” Tämä on sitä, 
mitä Hän odottaa meidän tekevän.

Avausjakeessamme sanotaan, “Olkoon hänelle 
kunnia seurakunnassa…”, tarkoittaen sitä, että Hän 
odottaa meidän antavan Seurakuntana Hänelle 
kunnian. Sinun elämäsi on Jumalan kunniaksi. Hän 
tulee kirkastetuksi siinä, että sinä elät jatkuvasti Hänen 
Sanassaan, kannat hedelmää ja tuot esiin Hänen 
jumalallista elämää ja luontoa sinussa itsessäsi. Kun 
vaellat jumalallisessa terveydessä ja vauraudessa 
sekä teet vaikutusta omaan maailmaasi Hänen 
vanhurskauden, suurenmoisuuden, kauneuden ja 
viisauden kautta sekä tuotat Sanan mukaisia tuloksia, 
silloin Hän tulee kirkastetuksi.

Ei siis ihmekään, että Jeesus sanoi Matteuksen 

maanantai 30

Olkoon hänelle kunnia seurakunnassa 
Kristuksen Jeesuksen kautta kaikkina 

aikoina, maailmassa aina ja 
iankaikkisesti. Aamen

 (Efesolaiskirje 3:21 KJV).

ME KIRKASTAMME HÄNEN NIMEÄÄN
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2 VUODEN RAAMATUNLUKU-SUUNNITELMA

1. Johannes 1-2:1-14 & Hesekiel 43-44

Ilmestyskirja 4:1-11 & Hoosea 13-14

Johannes 2:11; Johannes 15:8; Kolossalaiskirje 1:27; 
Matteus 5:16 

evankeliumissa 5:16, “Niin loistakoon teidän valonne 
ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne 
ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.” Hän 
tulee kirkastetuksi siinä, kun sinä teet vanhurskauden 
tekoja. Jälkimmäinen puoli Johanneksen evankeliumin 
jakeesta 17:4, jonka luimme aikaisemmin, näyttää 
meille, että Jeesus kirkasti Isää tekemällä sen, mitä 
Isä tahtoi Hänen tekevän: “...minä olen täyttänyt 
sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.” 
Tämä on yksi niistä syistä, miksi sinun tulee opiskella 
Sanaa tietääksesi sen, mitä Hän tahtoo sinun tekevän, 
jotta voit kirkastaa Häntä elämällä Hänen Sanansa 
kautta jokaikinen päivä kaikkialla missä kuljet. Kunnia 
Jumalalle!

Jumala on kirkastanut Itsensä minussa; nyt minä 
kannan mukanani tätä Hänen kirkkauttaan aivan 
kaikkialle. Elämässäni ei ole mitään häpeiltävää. Minä 
vaellan kirkkaudessa ja elämäni on täynnä kunniaa 
Herran hyväksi - täynnä kirkkautta, loistoa, suuruutta, 
kauneutta ja jumalallista mielisuosiota! Vaellan 
päivittäin jumalallisessa terveydessä ja vauraudessa 
sekä teen suurta vaikutusta omaan maailmaani 
Hänen kirkkaudellaan. Kunnia Jumalalle!

TUNNUSTUS
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united kingdom: 
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604

nigeria:
+234 1 8888186

canada:
+1 416-667-9191

south  africa:  
+27 11 326 0971

usa:
+1(800) 620-8522

Luotamme 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:

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS

finnish



Pastori 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.

KIRJOITTAJASTAPELASTUSRUKOUS
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