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Heipä hei! Tervetuloa uuteen jännittävään 
kuukauteen suosikki päivän sanasi, 
Rapsodian Todellisuuksista Lapsille 
kanssa! Tämän kuukauden julkaisu on 
pakattu täyteen jännittäviä opetuksia kuten; 
Todellinen valo, Jumalan paras, Voittajien 
kieli, Juhli Hänen hyvyyttä, Elä Jeesukselle 
ja paljon paljon muutakin.

Hauskuutta ei ole myöskään jätetty pois, 
sillä meillä on myös jännittäviä pelejä ja 
palapelejä sinua varten. Mukana on myös 
erityinen herkkupala “Allas ja säännöt”. 
Löydät kaiken tämän ja paljon muutakin 
tästä tämän kuun julkaisusta, suosikki 
päivän sanastasi, Rapsodia Todellisuuksista 
Lapsille.  
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LAUANTAI 

1

Iloista yhdessäoloa 
Jumalan kanssa 

joka päivä!

Minä sanon jälleen, me kerromme teille siitä, minkä me 
olemme itse todella nähneet ja kuulleet, jotta teilläkin 
voisi olla tämä sama yhteys ja ilo, joka meillä on Isän 

kanssa ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.

1. Johannes 1:3 TLB

Elämme nyt tämän vuoden toista kuukautta! 
Se miten sinä aloitat tämän uuden vuoden 
on niin tärkeää. Joten aloita vuosi oikein, 
siten että vietät aikaa iloisessa yhdessäolossa 
Jumalan kanssa. Aivan kuten tunnet olosi 
mukavaksi, rennoksi ja onnelliseksi ystäviesi 
kanssa ollessa, sinun tulisi tuntea samoin 
myös Jumalan läsnäolossa.

Raamattu kertoo, että Hänen läsnäolossaan 
on täydellinen ilo (Psalmi 16:11 GW). Joten 
tahdon rohkaista sinua odottamaan innolla 
niitä hetkiä, kun saat viettää aikaa yhdessä 
Herran kanssa, sillä ne ovat siunauksen, 
virkistymisen ja ilon aikoja. Ylistys Herralle!

Raamatun luku - 1. Johannes 1:3-4 

Minä nautin ihanasta yhdessäolosta
 Herran kanssa joka päivä!

SANO TÄMÄ
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SUNNUNTAI 

2
Minä olen tullut Valoksi loistamaan tähän pimeään 

maailmaan, ettei yksikään, joka laittaa luottamuksensa 
minuun, jäisi enää vaeltamaan pimeyteen. 

Johannes 12:46 TLB
Maailmassa on olemassa erilaisia 

valoja. Jos sinä olet vihreän valon 
alla, silloin kaikki se mitä sinä näet on 
erisävyistä siihen verrattuna, jos taas olet 
valkoisen valon alla. Tämä tarkoittaa sitä, 
että se minkälaisen valon alla sinä olet, 
vaikuttaa siihen mitä sinä näet. Mutta 
on myös olemassa toisenlaista valoa, 
josta Raamattu kertoo meille, tämä valo 
on todellinen valo, joka näyttää sinulle 
totuuden. Tämä valo on Jumalan Sana!

Se näyttää sinulle sen mikä on todellista. 
Jos sinulla on kipua kehossasi, suuntaa 
Jumalan Sanan valo siihen ja sinä tulet 
näkemään sen, että Jeesuksen “haavojen 
kautta olemme parannetut” (1. Pietarin 
kirje 2:24). Kunnia Jumalalle!

Raamatun luku - Johannes 1:9; Psalmi 119:105

Minä valitsen katsoa kaikkia asioita 
Jumalan Sanan valon alla, joka on 

todellinen valo!

SANO TÄMÄ

Todellinen 
valo?
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Kun sinä uudestisynnyit, sinä vastaanotit 
iankaikkisen elämän. Tämä on se sama 
elämä, joka Jumalalla on, ja tämä elämä 
on jumalallinen elämä. Eräs ihana asia tässä 
elämässä on se, että me emme ikäänny. Eikö 
olekin mahtavaa?

Muistelepa Moosesta, Raamattu kertoo, 
että vaikka hän oli jo 120 vuotias, “hänen 
silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä 
hänen elinvoimansa ollut kadonnut…” (5. 
Mooseksen kirja 34:7 CEV). Hän oli edelleen 
täynnä voimaa. Halleluja!

Kristuksessa me kasvamme, mutta 
me emme ikäänny, koska me olemme 
vastaanottaneet iankaikkisen elämän! 

Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen 
kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista 
Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän 

kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Roomalaiskirje 8:11

Kiitos rakas Isä siitä, että olet 
elävöittänyt minun kehoni sinun 

henkesi kautta. Minä pysyn terveenä, 
vahvana ja elinvoimaisena, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

Me emme 
ikäänny

MAANANTAI

3

Raamatun luku - 2. Korinttolaiskirje 4:16
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Mitä on 
armo?

TIISTAI 

4

Armo on Jumalan ystävällisyyttä, joka 
tulee näkyviin ihmisen elämässä. Se on 
yksi niistä asioista, mitä Pyhä Henki tuo 
kristityn elämään. Jumalan lapsena armo 
on sinun elämäsi yllä ja tämän armon 
ansiosta kaikki se mitä sinä teet tulee 
erinomaiseksi. Sellainen on Jumalan 
armo!

Tämän takia sinä et voi olla koskaan 
huonossa asemassa. Sinun ylläsi oleva 
Jumalan armo tekee elämästäsi kaunista, 
pyhää, voitokasta ja menestyksekästä. 
Kunnia Jumalalle!

Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus 
ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän 

kanssanne.

2. Korinttolaiskirje 13:14

Jumalan armo on minun ylläni ja se 
aikaansaa sen, että minä menestyn ja 

loistan kaikessa siinä, mitä teen. Halleluja!

SANO TÄMÄ
Raamatun luku - 2. Korinttolaiskirje 9:8
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Oletko koskaan ihmetellyt sitä, kuka 
mahtaa olla Jumalan luomakunnan 
paras? Kyseessä ei ole kauniit puut tai 
valtavat vuoret tai kauniit kukat. Kaikken 
parasta Jumalan luomakunnassa olet 
sinä! Raamattu kutsuu sinua ‘Jumalan 
omaksi’, ‘pyhäksi ja puhtaaksi’ (1. Pietarin 
kirje 2:9 TLB) Vau!

Jumala teki sinusta Hänen oman 
kuvansa ja loi sinut Hänen kaltaisekseen (1. 
Mooseksen kirja 1:27). Tämä on nyt jotain 
sellaista, joka saa meidät huutamaan 
ilosta. Sinut on tehty erinomaiseksi 
Herran toimesta aina päästä varpaisiin 
saakka. Joten kieltäydy katsomasta itseäsi 
väheksyen, ja sen sijaan kohota katseesi, 
suorista selkäsi ja pidä pääsi pystyssä, sillä 
sinä olet Jumalan paras!

Jumalan 
paras!

KESKIVIIKKO 

5

Raamatun luku - 
Jesajan kirja 43:7

Minä olen Jumalan paras!

SANO TÄMÄ

Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden 
sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.

Jaakobin kirje 1:18
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Eräs rakkauden ominaisuuksista on se, 
että se antaa helposti anteeksi. Muistatko 
kertomuksen Stefanuksesta? Häntä vainottiin 
ja myöhemmin hänet kivitettiin kuoliaaksi. 
Mutta kun hän oli kuolemassa, hän teki 
jotain todella merkillistä: Stefanus rukoili 
anteeksiantoa niille, jotka olivat kivittämässä 
häntä (Apostolien teot 7:59-60). Tämä on 
rakkautta!

Rakkaus sai Stefanuksen rukoilemaan niiden 
puolesta, jotka olivat tappamassa häntä. 
Ei ihme, että Jeesus sanoi, “...Rakastakaa 
vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä 
vihaavat, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, 
rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat” 
(Luukas 6:27-28). Joten anna niille anteeksi, 
jotka ovat tehneet jotain väärää sinua 
kohtaan. Näe heidät Jumalan rakkauden 
silmillä ja anna heille anteeksi. 

Rakkaus 
antaa anteeksi!

TORSTAI

6

Raamatun luku - 
Roomalaiskirje 12:21, 
Roomalaiskirje 13:10

Kiitän sinua Isä siitä, että olet opettanut minua tänään 
näkemään toisia rakkauden silmin ja antamaan heille 

anteeksi riippumatta siitä, mitä väärää he ovat tehneet, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOILLAAN

...Rakkaus ei etsi omaa parastaan. Rakkaus ei ärsyynny 
tai ole herkkä suuttumaan. Se ei muistele kärsimäänsä 
pahaa, eikä se edes huomaa sitä, kun toiset kohtelevat 

sitä väärin.

1. Korinttolaiskirje 13:5 TLB
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PERJANTAI

7
Ahkeran 

työn hyödyt 

Ahkeroi paljon ja niin sinusta tulee johtaja, mutta
 jos olet laiska, sinä joudut orjaksi.. 

Sananlaskut 12:25 CEV

Raamattu rohkaisee meitä 
ahkeroimaan paljon, koska Jumala 
ei tykkää laiskottelusta. Joosef 
myytiin hänen veljiensä toimesta 
Egyptiin orjaksi ja hän joutui siellä 
vankeuteen, mutta tämä ei saanut 
häntä lopettamaan oman parhaansa 
tekemistä kaikkialla missä hän oli. 
Joosef ahkeroi kovasti käyttäen omia 
lahjojaan toisten palvelemiseen ja 
lopulta Jumala ylensi hänet.

Olen varma, että myös sinä tahtoisit 
tulla tunnetuksi erinomaisuudesta ja 
siitä, että olet luokkasi paras? Ahkeroi 
siis kovasti. Ole innokas oppimaan, 
tee kotiläksysi erinomaisesti ja ole 
tarkkaavaisena koulussa.

Raamatun luku - Sananlaskut 13:4 CEV

Minä olen reipas ja kovasti ahkeroiva lapsi

SANO TÄMÄ
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LAUANTAI

8
Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen 
eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, 

avuksemme oikeaan aikaan. 

Heprealaiskirje 4:16

Kun sinä opettelit kävelemään 
aivan pikku lapsena, sinä varmasti 
kaaduit useasti, mutta nousit joka 
kerta ylös, etkä lopettanut yrittämästä 
ja lopulta sitten opit kävelemään. 
Aivan samalla tapaa se on myös 
mahdollista, että sinä saatat tehdä 
joitain virheitä, kun kasvat Sanan 
tuntemisessa. Jumala tietää tämän. 
Joten jos teet joskus virheen, älä 
jää maahan makaamaan ja tunne 
oloasi kurjaksi, vaan sen sijaan kerro 
Jumalalle, että olet pahoillasi. Hän 
antaa sinulle anteeksi ja auttaa sinua 
nousemaan (1. Johannes 1:9), koska 
Hän rakastaa sinua!

Raamatun luku - 1. Johannes 2:1

Rakas Isä, kiitos sinulle anteeksiannostasi 
ja rakkaudestasi, jotka ovat suurempia kuin 

mikään tekemäni virhe. Kiitos siitä, että 
autat minua nousemaan ja asetat jalkani 

oikealla polulle, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

SANO TÄMÄ

Älä jää maahan 
makaamaan,

vaan nouse ylös
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Yksi tapa Jumalan hyvyyden juhlimiseen 
on se, että puhut siitä. Jumala on niin 
hyvä ja kaiken ylistyksemme arvoinen. 
Sinun ei tarvitse odottaa täydellistä 
hetkeä kertoaksesi Hänelle siitä, kuinka 
hyvä Hän on ollut sinua kohtaan. Ota 
juuri nyt aikaa sen ajattelemiseen 
kuinka hyvä Jumala on ollut sinulle 
ja kiitä Häntä siitä. Juhli sitä myös 
kertomalla siitä toisille. Sinä voit aloittaa 
kertomalla tästä vierelläsi olevalle 
henkilölle, kerro sitten kaikille ystävillesi, 
perheenjäsenillesi, koulukavereillesi ja 
kaikille, joita kohtaat, siitä kuinka hyvä 
Jumala on ollut sinua kohtaan. Sinä voit 
käyttää tätä mahdollisuutta siihen, että 
viet heille samalla myös pelastuksen 
sanoman ja autat heitä pelastumaan.

Julistettakoon sinun suuren hyvyytesi muistoa ja sinun 
vanhurskaudestasi laulettakoon.

Psalmi 145:7

Minä juhlin Jumalan hyvyyttä kaikkialla 
minne menen julistamalla sitä ja 

kertomalla toisille Hänen hyvyydestä 
ja ystävällisyydestä minua kohtaan. 

Halleluja!

SANO TÄMÄ

Juhli Hänen 
hyvyyttään

SUNNUNTAI

9

Raamatun luku - Psalmi 107:8
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Tuloksekasta 
rukoilemista

MAANANTAI

10

Elia on hyvä esimerkki ihmisestä, 
joka rukoili ja sai tuloksia aikaan. 
Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi 
ollenkaan, eikä maan päällä satanut 
kolmeen ja puoleen vuoteen. Sitten 
hän rukoili jälleen, mutta tällä kertaa 
hän rukoili, että sataisi ja sitten alkoi 
satamaan aivan kaatamalla.

Aivan kuten Elia, sinä voit myös 
odottaa vastauksia rukouksiisi. 
Raamattu kertoo Herran tarkkailevan 
vanhurskaan rukousta (Psalmi 
34:15)—tässä puhutaan sinusta! 
Joten ota siis hyöty irti jokaisesta 
mahdollisuudesta rukoilemiseen ja 
aikaansaa positiivisia muutoksia 
ympärillesi.

Elia oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili 
rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä 

kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.

Jaakobin kirje 5:17

Kiitos Herra siitä, että rukousteni kautta 
minä saan olla muuttamassa asioita, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN
Raamatun luku - Jaakobin kirje 5:16
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Oletko koskaan kuullut menestyvien 
ihmisten puhetta? He eivät puhu niin 
kuin elämän uhrit, koska he ovat 
aina itse hallitsemassa, oli kyseessä 

sitten mikä tahansa tilanne. Herra Jeesus puhui tähän tapaan, 
Hän puhui rohkeasti, niin kuin Se, jolla on kaikki valta (Johannes 
7:46).

Raamattu kertoo meille siitä, miten Herra Jeesus matkusti 
veneellä opetuslastensa kanssa. Kun kauhea myrsky kohtasi heidät, 
opetuslapset herättivät Hänet. Herra Jeesus vain yksinkertaisesti 
käski tuulta ja aaltoja vaikenemaan ja ne tottelivat Häntä. Hän ei 
puhunut pelon tai paniikin kieltä, vaan uskon kieltä!

Sillä ei ole väliä mitä sinä kuulet, muista se, että sinä olet voittaja 
ja olet jo voittanut maailman. Kieltäydy siis panikoimasta, ja puhu 
sen sijaan ainoastaan erinomaisuuden, menestyksen ja voiman 
sanoja. Tämä on voittajien kieltä!

Voittajien kieli
TIISTAI

11

Raamatun luku - 
2. Korinttolaiskirje 4:13, 

1. Johannes 4:4
Minä julistan olevani voittaja, olen voittanut 

maailman ja olen kaikessa voitokas. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Palvelijat vastasivat: “Ei ole 
koskaan ihminen puhunut 
niin, kuin se mies puhuu”. 

Johanneksen evankeliumi 
7:46
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Kun sinä vastaanotit Jeesuksen 
sydämeesi, sinä vastaanotit 
iankaikkisen elämän: uuden 
elämän, Jumalan elämän! Tämä 
uusi elämä on aivan erityislaatuinen 
elämä, super-elämä, joka tekee 
sinusta aivan poikkeuksellisen super-
ihmisen. Kunnia Jumalalle! 

Tämä elämä ei ole alamaisena synnille, sairauksille, 
taudeille tai kivuille. Tämä elämä on täysin ylivertainen 
elämä, joka tekee sinusta normaalia paljon erikoisemman. 
Tämän vastaanottamasi elämän ansiosta, sinä et voi enää 
epäonnistua tai sairastua! Joten sinä olet nyt super-poika 
tai super-tyttö Kristuksessa, koska sinä olet vastaanottanut 
super-elämän. Halleluja!

Super-elämä 
Kristuksessa

KESKIVIIKKO

12

Raamatun luku -
 2. Korinttolaiskirje 5:17

Minussa on super-elämä, joka on kaikkien sairauksien, 
kipujen ja tautien yläpuolella!

SANO TÄMÄ

Ja tämä on se todistus: Jumala 
on antanut meille iankaikkisen 

elämän, ja tämä elämä on hänen
Pojassansa.

1. Johanneksen kirje 5:11
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1.    2. Mooseksen kirja on Raamatun toinen kirja.

2.    Tämä kirja löytyy Raamatusta ainoastaan 
       Vanhasta Testamentista.

3.    Tässä kirjassa on kaikkiaan 40 lukua, joista 
       löytyy yhteensä 1213 jaetta.

4.    Alkuperäinen sana “Exodus” on latinan kielen 
       sana, joka juontaa juurensa kreikankieliseen 
       sanaan “Exodos” (2. Mooseksen kirja = Exodus 
       [englannin kielellä])

5.    Tämä kirja pitää sisällään sen ajan tapahtumia, 
       kun israelilaiset menivät Egyptiin ja lähtivät 
       sieltä pois (2. Mooseksen kirja 1-18).

6.    Tässä kirjassa meille kerrotaan siitä, miten 
       Herra ja Mooses alkoivat toteuttamaan 
       suunnitelmia israelilaisten pelastamiseksi pois 
       Egyptin maasta (2. Mooseksen kirja 3:5-10).

RAAMATUN 

FAKTOJA 
2. MOOSEKSEN 
KIRJASTA
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7.    Tästä kirjasta tulet löytämään sen, miten 
       Herran enkeli ilmestyi Moosekselle 
       palavassa pensaassa (2. Mooseksen kirja 
       3:2).

8.    Tulet myös löytämään sen, miten Herra 
       kutsui Moosesta nimeltä kaksi kertaa 
       palavasta pensaasta käsin (2. Mooseksen 
       kirja 3:4). 

9.    2. Mooseksen kirja paljastaa meille myös 
       sen, että Jumalalla on nimi - “MINÄ 
       OLEN” (2. Mooseksen kirja 3:13-14).

10.   Ainoastaan kolmella tämän kirjan luvulla 
       on sama määrä jakeita: luvut 30, 36 ja 40.

RAAMATUN 

FAKTOJA 
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TORSTAI

13

Miten Jumalalle 
annetaan
 kunnia

Ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa, hänen 
ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa. 

1. Aikakirja 16:24

Kun Jumala tekee jotain sinulle, 
ja kun sinä sitten kerrot siitä jollekin 
toiselle, silloin sinä annat Jumalalle 
kunnian. Kun toiset kuulevat siitä, 
mitä Jumala on tehnyt sinulle, se 
vahvistaa heidän uskoaan Jumalaan 
ja auttaa heitä uskomaan Häneen, 
jotta he voivat myös vastaanottaa 
ihmeitä. Sinun tulee tietää se, että 
paholainen ei tahdo sinun kertovan 
toisille siitä hyvästä mitä Jumala on 
tehnyt sinulle.

Sillä ei kuitenkaan ole mitään väliä, 
koska hän ei ole minkäänlainen 
tekijä. Joten kerro tänään jollekulle 
Jumalan hyvyydestä sinun 
elämässäsi.

Raamatun luku - 1. Aikakirja 16:9

Minä annan kaiken kunnian Jumalalle, kun 
kerron ihmisille kaikista niistä mahtavista 

asioista, mitä Hän on tehnyt minulle!

SANO TÄMÄ
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PERJANTAI

14
Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ylistäkää häntä, kaikki 
kansat. Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on suuri, ja 

Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Halleluja! 

Psalmi 117:1-2

Kun sinä heräät aamulla, mitä sinä teet 
aivan ensimmäisenä? Kiirehdit vessaan, 
harjaat hampaasi ja valmistaudut kouluun 
lähtöön? Nämä ovat kaikki hyviä asioita, 
mutta on olemassa vielä parempi tapa 
aloittaa päivä ja se tapahtuu Sanan parissa. 
Opettele aloittamaan päiväsi rukouksella, 
Sanalla, kiitoksen ja ylistyksen ilmapiirissä.
Kun heräät, älä kiirehdi heti ylös sängystäsi, 
vaan ota aikaa rukoilemiseen ja lue päivän 
sanoma tästä kirjasta ja laula kiitosta 
Herralle. Näin sinulla tulee olemaan aivan 
mahtava päivä joka päivä! 

Raamatun luku - Psalmi 22:22

Taivaallinen Isä, minä kiitän sinua 
tästä kauniista päivästä. Pyydän sinua 

johdattamaan minua Henkesi kautta oikeita 
polkuja pitkin, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

Aloita päiväsi 
oikein
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Herra antoi henkensä sinun 
puolestasi, jotta sinä voit vastaanottaa 
ja nauttia tästä iankaikkisen elämän 
lahjasta. Kaikki mitä Hän pyytää 
sinulta on se, että eläisit Hänelle. 
Sillä tavoin sinä todistat rakkautesi 
Häntä kohtaan.

Anna kaiken elämässäsi olla 
ohjaamassa myös toisia Herran 
luokse, aina siitä lähtien miten sinä 
puhut, ja aina siihen saakka mitä 
sinä teet. Elä niin, että ympärilläsi 
olevat pystyvät näkemään Jeesuksen 
sinussa. Sinä olet maailman valo 
(Matteus 5:14). Joten loista kirkkaana 
Jeesuksen kunniaksi ja voita toisia 
Hänelle.

...ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, 
eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän 

edestään on kuollut ja ylösnoussut.

2. Korinttolaiskirje 5:15

Minä elän sinua varten Jeesus. Elän 
palvellakseni sinua ja tuodakseni 

monia ihmisiä sinun luoksesi. 
Halleluja!

SANO TÄMÄ

Elä 
Jeesukselle

LAUANTAI 

15

Raamatun luku - Markuksen evankeliumi 16:15
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Palvele ja 
rakasta 

Häntä koko 
sydämestäsi

SUNNUNTAI 

16

Tämän päivän ulkoa opeteltavan 
Raamatun paikan mukaisesti, sinun 
taivaallinen Isäsi tahtoo sinun palvelevan 
Häntä koko sydämestäsi, sielustasi ja 
mielestäsi.

On olemassa niin monia tarinoita 
ihmisistä, jotka palvelivat Jumalaa tällä 
tavalla ja he elivät aivan poikkeuksellisia 
elämiä. Kuten vaikkapa Daavid, jota 
Herra kutsui häneen suuresti mieltyneenä 
mieheksi, joka oli Herran oman sydämen 
mukainen mies (Apostolien teot 13:22). 
Vau! Olen varma, että sinä tahtoisit 
Herran myös kuvailevan sinua tähän 
tapaan. Palvele Häntä koko sydämestäsi, 
antamalla Hänelle parhaasi ylistyksessä, 
antamisessa ja sielujen voittamisessa.

...Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi 
ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.

Matteuksen evankeliumi 22:37

Olen inspiroituneena palvelemaan 
Herraa koko sydämestäni, sielustani ja 
mielestäni, koska Hän ansaitsee sen!

SANO TÄMÄ
Raamatun luku - Kolossalaiskirje 3:1-4
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Sinun kehosi kuuluu Jumalalle ja on sinun omalla vastuullasi 
pitää huolta omasta kehostasi.

Jumala on jo tehnyt kaiken tarvittavan sinun terveytesi 
suhteen. Ja Hän on antanut sinulle voiman estää sairauksia, 
tauteja ja paholaista hyökkäämästä sinun kehoasi vastaan. 
Se on nyt sinusta itsestäsi kiinni, että pidät itsesi terveenä 
ja vahvana käyttämällä Jeesuksen Nimeä auktoriteettina 
yli oman kehosi. Sinun täytyy myös pitää huolta hyvästä 
hygieniasta. Sinun tulee käydä esimerkiksi säännöllisesti 
suihkussa, harjata hampaasi, pestä vaatteesi ja pitää 
ympäristösi aina siistinä.

Pidä huolta 
kehostasi

MAANANTAI

17

Raamatun luku -
 Roomalaiskirje 12:1

Kiitän sinua Isä siitä, että opetat minulle kuinka tärkeää se on, 
että pidän hyvää huolta omasta kehostani ja että kiinnitän 
huomiota hyvään hygieniaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOILLAAN

Sillä te olette kalliisti ostetut. 
Kirkastakaa siis Jumala 

ruumiissanne.

1. Korinttolaiskirje 6:20
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Kun rakentaja tahtoo rakentaa talon, hänen täytyy käyttää 
oikeanlaisia rakennusmateriaaleja, kuten hiekkaa, sementtiä, 
kiveä ja niin edelleen. Jos hän käyttää vääriä tai huonoja 
rakennusmateriaaleja, talo tulee lopulta romahtamaan, sillä 
se ei tule kestämään luonnonvoimia. Aivan samalla tapaa, 
kun sinä olet nyt Jumalan lapsi, sinun tulee myös rakentaa 
omaa elämääsi oikeanlaisilla materiaaleilla. Ja se oikea 
materiaali on Jumalan Sana. Kun sinulle opetetaan Jumalan 
Sanaa, joko tässä Rapsodia Todellisuuksista Lapsille 
kirjassa tai sitten seurakunnassa ollessasi, vastaanota se 
iloisesti ja toimi niin kuin Sana sanoo, että sinun tulisi toimia. 
Näin sinä annat Sanan rakentaa itseäsi.

Sanan kautta 
rakennettuna

TIISTAI

18

Raamatun luku - 
Matteuksen evankeliumi 

7:24-29

Rakas taivaan Isä, minä kiitän sinua Sanasi voimasta minun 
elämässäni. Se rakentaa, siunaa ja vahvistaa minua kaiken aikaa, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

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
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KESKIVIIKKO

19
Kypsäksi 

kasvaneena 
sanoissa

...Jos voit kontrolloida omaa kieltäsi, silloin olet kypsäksi 
kasvanut ja kykenet kontrolloimaan koko kehoasi.    

Jaakobin kirje 3:2 CEV

Yksi tapa miten voit tietää sen, onko 
joku  kypsäksi kasvanut vai ei, on hänen 
puhumansa

sanat. Jokainen, joka käyttää satuttavia 
sanoja heti pienestäkin vastoinkäymisestä 
johtuen, on hengellisesti epäkypsä. Kypsät 
ihmiset puhuvat ystävällisesti kaikille ja ovat 
tarkkoja omissa sanavalinnoissaan.

Raamattu sanoo, “Olkoon puheenne aina 
armollista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, 
kuinka teidän tulee itsekullekin vastata” 
(Kolossalaiskirje 4:6). Tämä on Herran tahto 
sinun suhteen. Joten täytä siis sydämesi 
Sanalla ja se tulee tuottamaan sinuun oikeita 
ajatuksia ja aikaansaamaan sen, että sinä 
puhut oikeita sanoja.

Raamatun luku - 1. kirje Timoteukselle 4:12

Sydämeni on täynnä Sanaa ja se tuottaa 
minussa erinomaisuutta ja kypsiä ajatuksia. 

Halleluja!

SANO TÄMÄ
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TORSTAI

20
...Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman 

loppuun asti. 

Matteuksen evankeliumi 28:20

Jumalan lapsena sinun ei tule antaa 
pelolle minkäänlaista sijaa elämässäsi. 
Herra Jeesus sanoi, “...Minä olen teidän 
kanssanne aina….” Tämä tarkoittaa 
sitä, että kun sinä olet koulussa, kotona, 
leikkipuistossa tai bussissa, Hän on 
sinun kanssasi. Halleluja!

Sen tähden sinun ei tarvitse pelätä 
mitään eikä ketään. Herra on sinun 
kanssasi kaikkialla minne sinä menet. 
Joten kohota katseesi, suorista selkäsi 
ja pidä pääsi pystyssä, sillä Herra on 
sinun kanssasi.

Raamatun luku - Jesajan kirja 41:10

Minä kieltäydyn pelkäämästä, sillä Herra 
on minun kanssani aina ja kaikkialla. Hän 

on minun turvani. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Älä pelkää
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Tämän päivän ulkoa opeteltava 
Raamatun paikka on eräs suosikeistani. 
Se puhuu sinusta ja siitä kuinka 
erityinen sinä olet. Kaikki sinussa 
on Herran täydellistä ja ihmeellistä 
tekoa; sinun hiukset, hampaat, korvat 
ja silmät!

Kun Jumala katsoo sinua, Hän iloitsee 
aivan kaikesta sinussa, koska Jumala 
näkee sinussa Hänen parhaimman 
ja kallisarvoisimman luomuksensa. 
Näin ollen sinun tulee myös juhlia 
itseäsi, ole onnellinen siitä kuka sinä 
olet ja opeta myös toisia Jumalan 
Sanan kautta juhlimaan heidän omaa 
ainutlaatuisuuttaan.

Minä kiitän sinua siitä, että olet tehnyt minut niin ihanaksi. 
Kaikki sinun tekosi ovat niin ihmeellisiä, siitä minulla ei 

ole epäilystäkään.

Psalmi 139:14 CEV

Kiitän sinua rakas Isä siitä, että 
olet tehnyt minusta niin erityisen ja 
ainutlaatuisen, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

RUKOILLAAN

Jumalan
 ihmeellinen 

luomus!

TORSTAI

21

Raamatun luku - 1. Pietarin kirje 2:9
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Uskalla 
uskoa

PERJANTAI

22

Raamattu kertoo meille kauniin kertomuksen 
naisesta, joka sairasti verenvuotoa. Hän oli 
käynyt kaikilla mahdollisilla lääkäreillä ja 
käyttänyt niihin kaikki rahansa, mutta hän 
ei ollut saanut helpotusta vaivaansa, eikä 
kukaan osannut auttaa häntä. Sitten hän 
kuuli, että Jeesus oli tulossa kaupunkiin ja 
hän uskalsi uskoa voivansa parantua. Hän 
sanoi itselleen, “...Jos vain saan koskettaa 
hänen viittaansa, niin minä tulen terveeksi” 
(Matteus 9:21). Sillä hetkellä, kun hän 
kosketti Jeesuksen viittaa, hän tuli heti 
terveeksi. Tämä on uskoa!

Onko sinulla jotain, mitä sinä tahtoisit 
saada Jumalalta? Usko Jumalan Sanaan 
ja tee mitä se sanoo, ja aivan samalla 
tapaa kuin tämä nainen tässä tarinassa sai 
ihmeensä, niin tulet myös sinäkin saamaan 
oman ihmeesi.

Niin Jeesus sanoi hänelle: “Jos sinä pystyt uskomaan, 
kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.”

Markuksen evankeliumi 9:23 KJV

Uskoni kohoaa sinun luoksesi 
Herra, kun vastaanotan ihmeeni 

tänään. Kunnia Jumalalle!

SANO TÄMÄ
Raamatun luku - Matteuksen evankeliumi 9:20-22
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Jumala lapsena mikään ei ole sinulle mahdotonta. 
Muistatko tämän Elian tarinan? Maassa ei ollut satanut 
kolmeen ja puoleen vuoteen. Elia rukoili kovasti ja lähetti 
palvelijansa tarkastamaan alkoiko sateen merkkejä 
näkymään. Hänen palvelijansa meni ulos useita kertoja 
tarkastamaan, mutta mitään ei näkynyt. Elia ei kuitenkaan 
luovuttanut, vaan hän jatkoi rukoilemista kunnes pilvi alkoi 
nousta taivaalle ja alkoi satamaan (1. Kuningasten kirja 
18:44).

Oletko sinä myös rukoillut jotain? Ehkäpä kyseessä on 
perheesi jäsen, ystävä tai koulusi, usko ainoastaan, äläkä 
luovuta rukoilemisen suhteen.

Me emme 
luovuta

LAUANTAI 

23

Raamatun luku - 
Jaakobin kirje 5:16-18

Kiitän sinua Isä siitä, että ne asiat, joita tahdon hengessäni 
ja joita olen rohkeasti julistanut ovat tulleet todeksi, Jeesuk-

sen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

Hän sanoi palveluspojalleen: 
“Mene huipulle ja katso 

merelle päin.” Poika meni 
ylös, katseli ja sanoi: “Ei näy 
mitään.” Elia sanoi: “Mene 

takaisin.” Näin hän teki 
seitsemän kertaa.

1. Kuninkaiden kirja 18:43
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Jumala loi maailman viidessä päivässä ja kuudentena 
päivänä Hän teki ihmisen. Raamattu kertoo meille Jumalan 
levänneen seitsemäntenä päivänä. Tämä tarkoittaa kaiken 
olleen jo valmiina ennen kuin Hän teki ihmisen. Ihmisen 
ensimmäinen päivä maan päällä oli Jumalan lepopäivä. 
Joten huomaatko sen, miten me olemme syntyneet lepoon. 
Halleluja!

Jumala ei koskaan suunnitellut, että Hänen lapsensa 
kärsisivät tai joutuisivat kamppailemaan elämissään. Hän 
on jo tehnyt kaiken sinulle valmiiksi siihen, että sinä voit elää 
armon, kirkkauden, ilon ja hallintavallan täyteistä elämää. 
Kunnia Jumalalle!

Lepoon 
syntyneenä

SUNNUNTAI

24

Raamatun luku - 
Matteuksen 

evankeliumi 6:25-26

Minä olen päässyt sisälle Jumalan lepoon, minun ei 
enää tarvitse kamppailla eikä pelätä!

SANO TÄMÄ

Ne, jotka on päässeet sisälle 
hänen lepoonsa, ovat saaneet 
myös levon teoistaan, niin kuin 

Jumala omista teoistansa.

Heprealaiskirje 4:10 GW
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Tässä pelissä sinä opettelet muistamaan 
yhden tärkeän Raamatun paikan. Täytä tyhjät 
kohdat ja kirjoita viimeiselle riville koko jae!

(Vihje: 2. Mooseksen kirja 20:12). 

“________  _______ ja ______, että saisit elää kauan siinä 
maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa.”
“________  _______ ja _______, että saisit _______ kau-
an _______ maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle 
antaa.”
“_______  _______ ja _______, että saisit _______ kau-
an _______ siinä _______, jonka _______ sinun Jumalasi 
sinulle antaa.” 
“_______ _______ ja _______,  että saisit elää _______ 
siinä _______, jonka _______ sinun _______ sinulle an-
taa.” “__________________________________________
_______________________________________________
______________________________.”
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Etsi Raamatun kirjoituksia alempana olevasta 
laatikosta “…am the God of your father Abra-

ham... “” (1. Mooseksen kirja 26:24).
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TIISTAI

25
Ole 

uskollinen

Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin 
uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin 

väärä.

Luukkaan evankeliumi 16:10

Uskollisena oleminen tarkoittaa 
sitä, että sinuun voidaan luottaa 
jonkin asian tai tehtävän hoitamisen 
suhteen niin, että sinä teet sen 
erinomaisesti. Tämä hyve pitäisi 
olla jokaisella Jumalan lapsella.

Sinun pitäisi olla uskollinen 
tekemään erinomaisesti se, 
mitä hyvänsä sinua on pyydetty 
tekemään ja jopa silloinkin, kun 
kukaan ei ole katsomassa. Kun 
sinä olet tehnyt uskollisesti sinulle 
annetut tehtävät, Herra tulee 
luottamaan sinulle vielä suurempia 
ja tärkeämpiä tehtäviä. 

Raamatun luku - 1. Korinttolaiskirje 4:2

Kiitän sinua Isä siitä, että opetat minulle tästä 
uskollisena olemisen tärkeydestä. Laitan 
käytäntöön kaiken sen, mitä olen oppinut 

tänään, olemalla uskollisena sinulle kaikessa siinä,
 mitä teen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN
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KESKIVIIKKO

26
Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla 

oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi 
ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan 

joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa. 

Apostolien teot 10:38

Sankari on joku sellainen, jota sinä ihailet ja katsot 
ylöspäin. Jotkut lapset pitävät omina sankareinaan 
piirretyistä tuttuja hahmoja tai julkkiksia, joita he ovat 
nähneet televisiosta. Mutta niin mahtavilta kuin nämä 
kaikki sankarit ehkä näyttävätkin, on olemassa yksi, 
joka on ylitse muiden. Tarkoitan tietenkin Jeesusta!

Jeesus on kaikkien aikojen suurin sankari. Hän 
pelasti koko maailman antamalla oman henkensä. 
Raamattu kertoo meille: “Sen suurempaa rakkautta 
ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä 
ystäväinsä edestä” (Johannes 15:13).

Kukaan muu ei pystynyt tekemään sinulle sitä, 
mitä Jeesus teki sinun puolestasi. Jos sinä et ole 
vielä uudestisyntynyt, sinä voit tehdä Hänestä oman 
Sankarisi antamalla Hänen olla myös sinun elämäsi 
Herra ja Mestari.

Raamatun luku - Johanneksen evankeliumi 3:16

Rakas Herra Jeesus, pyydän sinua tulemaan 
sydämeeni ja olemaan elämäni Herra ja 

Sankari, aamen.

RUKOILLAAN

Kuka on sinun 
sankarisi?
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Jumalan Sanan kuuleminen ja 
oppiminen on aina mahtavaa, olitpa 
sitten seurakunnassa tai kotona 
viettämässä aikaa Herran kanssa 
päivän sanaa opiskelemalla. Mutta 
Sanan kuuleminen ei vielä riitä, vaan 
sinun täytyy myös puhua sitä. Tämä 
tarkoittaa Jumalan Sanan puhumista 
rohkeasti. Muistatko sen, kun Herra 
Jeesus kohtasi hurjan myrskyn, 
Raamattu kertoo Hänen puhuneen 
myrskylle ja myrsky hiljeni heti (Matteus 
8:27). Hän puhui Sanaa.

Opettele puhumaan Jumalan Sanaa. 
Sillä ei ole mitään väliä minkälainen 
tilanne on kyseessä, sillä se tulee 
kuulemaan sinua ja tottelemaan sinua.

Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, 
niin saavutat onnen. Ota opetusta hänen suustaan 

ja kätke hänen sanansa sydämeesi.

Jobin kirja 22:21-22

Minä puhun Jumalan Sanaa omalle 
keholleni, perheelleni ja asuin maalleni, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen! 

RUKOILLAAN

Puhu 
Sanaa

TORSTAI

27

Raamatun luku - Markuksen evankeliumi 4:39
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Hyvä elämä!
PERJANTAI

28

Sillä hetkellä, kun sinä uudestisynnyit, 
sinä vastaanotit kauniin elämän, elämän 
voitossa, menestyksessä ja jumalallisessa 
terveydessä. Herra ei tahdo sinun 
kamppailevan tai kärsivän hankaluuksista 
mistään syystä. Raamattu sanoo, Hänen 
antaneen sinulle runsaasti kaikkea 
nautittavaksi (Matteuksen evankeliumi 
7:7). Kunnia Jumalalle!!

Joten valitse siis elää sitä hyvää 
elämää, jonka Jumala on antanut sinulle. 
Miten? Sinun uskon täyteisten sanojesi 
kautta. Jatka Jumalan Sana lupausten 
tunnustamista omaan elämääsi ja saat 
nähdä miten tunnustamasi asiat tulevat 
todeksi elämässäsi.

Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja 
pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.

3. Johanneksen kirje 1:2

Kiitän sinua Isä tästä kauniista elämästäni 
yltäkylläisyydessä, jonka sinä olet antanut 

minulle. Minä elän sinun lupauksissa minua 
kohtaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN
Raamatun luku - Efesolaiskirje 2:10
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Ravintoloissa työskentelee nuoria 
miehiä ja naisia, joita kutsutaan 
“tarjoilijoiksi”, ja he ovat niitä, jotka 
ottavat sinulta tilauksen ja vastaavat 
tarpeisiisi. Heidän tehtävänään 
on saada sinun olosi mukavaksi 

ravintolassa. He ottavat kärsivällisesti sinun pyyntösi vastaan 
ja tuovat sinulle sen, mitä sinä tahdot. Herran odottaminen 
on samankaltaista. Sinä kuuntelet Herraa kärsivällisesti ja 
teet sen mitä Hän käskee sinun tehdä. Tätä tarkoittaa Herran 
odottaminen.

Kun sinä opit odottamaan Herraa, sinä tulet vastaanottamaan 
virkistävän voiman Häneltä ja se saa sinut kulkemaan 
syvemmällä Hänen viisaudessa ja voimassa.

Herran 
odottaminen

LAUANTAI

29

Raamatun luku -
 Psalmi 27:14

Rakas Isä, minä odotan sinua kärsivällisesti, 
kuuntelen Sanaasi ja teen sen mitä Sana sanoo, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen

RUKOILLAAN

Mutta ne, jotka Herraa 
odottavat, saavat uuden 

voiman, he kohottavat siipensä 
kuin kotkat. He juoksevat 

eivätkä näänny, he vaeltavat 
eivätkä väsy.

Jesajan kirja 40:31
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With the clue gotten from the puzzle, complete 
the verse below.

1. The first letter of the third book in the 
 New Testament________________________

2. The second letter of the book with the  
 shortest name in the Old Testament_______

3. The third letter in the last book in the New 
 Testament_____________________________

4. The second letter in the second book of the 
 bible in the old testament ________________

“And now abide faith, hope, ____, these three; but 
the greatest of these is ____” (Hint: 1Corinthians 
13:13).



Admonish To advise 
or warn 

someone.

“Hear, O My 
people, and I 
will admonish 
you…” (Psalm 

81:8).

“that they 
_____ the 

young women 
to love their 
husbands…” 
(Titus 2:4).

Bridle To 
restrain, 
withhold 

or control.

“If anyone 
among you 
thinks he is 

religious, and 
does not bridle 
his tongue but 
deceives his 

own heart…” 
(James 1:26).

“…If anyone 
does not 

stumble in 
word, he is a 
perfect man, 
able also to 
_____ the 

whole body” 
(James 3:2).

Word
What It 
Means

Let’s Get 
An Example

Now 
You Try

Integrity To be 
upright, 

trustworthy.

“Have you 
considered 
My servant 

Job…he holds 
fast to his 

integrity…” 
(Job 2:3).

“Vindicate 
me, O Lord, 
For I have 
walked in 

my________” 
(Psalm 26:1).

40
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1. Jumala muutti Aabrahamin nimen, joka oli  
    _______ olemaan ___________ (vihje: 1. 
    Mooseksen kirja 17:5).

2. Abrahamin vaimo oli  ______________
    (vihje: 1. Mooseksen kirja 11:29).

3. Jumala muutti Aabrahamin vaimon nimen  
    ________ olemaan __________
    (vihje: 1. Mooseksen kirja 17:15).

4. Aabrahamin isän nimi oli _______(vihje: 1.  
    Mooseksen kirja 11:27).

5. Abrahamin veljien nimet olivat _______
    ja _______(vihje: 1. Mooseksen kirja 11:26).

6. ______ oli Aabrahamin veljenpoika (vihje: 1. 
    Mooseksen kirja 11:27).



42

SIVU 32

“Kunnioita isääsi ja äitiäsi, 
että saisit elää kauan siinä 
maassa, jonka Herra, sinun 
Jumalasi sinulle antaa.” (2. 
Mooseksen kirja 20:12).

VASTAUKSET 
MUISTIPELI
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  SIVU 33

RAAMATUN 
KIRJOITUSTEN 

ETSINTÄ 



SIVU 39

1.	 The	first	letter	of	the	third	book	in	
	 the	New	Testament	L

2.	 The	second	letter	of	the	book	with	
	 the	shortest	name	in	the	Old	
	 Testament	O

3.	 The	third	letter	in	the	last	book	in	
	 the	New	Testament	V

4.	 The	fifth	letter	in	the	second	book	
	 named	after	a	prophet	in	the	Old	
	 Testament	E 

“And now abide faith, hope, love, 
these three; but the greatest of 
these is love” (Hint: 1 Corinthians 
13:13).

 WORD HUNT

44
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The Pool And Rules
Before using the pool, you should carefully read the rules 

and regulations. These are meant for your safety and to ensure 
you have the best time at the pool. Here are a few safety rules 
to follow on your next visit to the swimming pool.

1. You should have the proper swimming gear with you
  before you use the pool.

2.	 Even	if	you’re	a	great	swimmer,	having	an	adult	nearby	to
 keep an eye on you is always a great idea.

3.	 Stay	in	the	shallow	end	if	you’re	not	a	
 very good swimmer.

4. If you notice something strange in the 
 pool, immediately get the attention of a responsible adult 
 or one of the lifeguards.
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5.	 Don’t	run	around	the	pool;	it’s	dangerous	and	you	could	
 slip and hurt yourself or others.

6. Be gentle and kind to other kids using the pool with you.

7. No eating while in the pool.

These are just a few rules that will help keep you safe while 
you use the pool. Set a good example always by following the 
rules and listening to the lifeguard.
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Sano näin: “Herra Jumala, minä uskon koko sydämestäni 
Jeesukseen Kristukseen, elävän Jumalan Poikaan. Minä 

uskon Hänen kuolleen puolestani ja Jumalan herättäneen 
Hänet kuolleista. Minä uskon, että Jeesus elää tänään. 

Tunnustan suullani, että Jeesus Kristus on elämäni Herra 
tästä päivästä eteenpäin. Minä olen nyt uudestisyntynyt. 
Kiitos Herra, että olet pelastanut sieluni. Minä olen nyt 

Jumalan lapsi. Halleluja!

Onneksi olkoon! Sinä olet nyt Jumalan lapsi!
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