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Heipä hei! Tervetuloa uuteen 
jännittävään kuukauteen suosikki päivän 
sanasi, Rapsodia Todellisuuksista 
Lapsille kanssa! Tämän kuukauden 
julkaisu on pakattu täyteen jännittäviä 
opetuksia kuten; Älä syytä Jumalaa, 
Rukouksen voima, Jeesus paransi 
kaikki, Parantavat kädet 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 
“Eläinpuiston säännöt”. Löydät kaiken 
tämän ja paljon muutakin tästä tämän 
kuun julkaisusta, suosikki päivän 
sanastasi, Rapsodia Todellisuuksista 
Lapsille.  
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SUNNUNTAI

1

Hän täyttää suusi
 naurulla

Jumala on antanut minulle naurun aiheen! Kaikki, jotka kuulevat 
tästä, tulevat iloitsemaan kanssani.

1. Mooseksen kirja 21:6 TLB

Jotkut nauravat ainoastaan silloin, kun he 
kuulevat hyvän vitsin, katsovat komedia-
elokuvan tai kun joku tekee jotakin mukavaa 
heille. Kristityn elämä on kuitenkin jatkuvaa 
ilon ja naurun elämää. 

Jumalan lapsena sinä et tarvitse ketään toista 
ihmistä tekemään sinua onnelliseksi, jotta sinä 
voisit nauraa tai hymyillä. Tämä johtuu siitä, 
että Herra on sinun sydämessäsi ja Hän on jo 
ennalta suunnitellut sinulle upean elämän ja 
tulevaisuuden. Kun ajattelet Häntä ja kaikkea 
sitä mitä Hän on tehnyt puolestasi, et voi 
muuta kuin vain nauraa. 

 Älä siis lopeta nauramista tai hymyilemistä, 
sillä Hän on täyttänyt sinun suusi naurulla. 

Raamatun luku - Psalmit 126:1-2

Minä olen iloinen ja onnellinen aina ja ikuisesti, 
koska Herra on tehnyt kaikki minua koskevat 

asiat täydellisiksi. Hän on täyttänyt minun 
sydämeni ilolla ja suuni naurulla.

SANO TÄMÄ
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MAANANTAI

2
Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; 

sillä kaikki on teidän. 

1. Korinttolaiskirje 3:21
‘Pelastus’ on sana, joka edustaa kaikkea sitä, 

mitä Herran Jeesuksen Kristuksen kuolema, 
hautaaminen ja ylösnousemus on tuonut meidän 
elämiimme.

Sinulla on nyt laillinen oikeus nauttia kaikesta 
siitä, mitä tämä Kristuksessa oleva pelastus on 
tuonut sinun saatavillesi. Tästä syystä Raamattu 
sanoo, että kaikki on sinun. Jumalallinen terveys 
ja parantuminen ovat sinun (1. Pietarin kirje 2:24), 
terve ja vakaa mieli on sinun (2. kirje Timoteukselle 
1:7) ja hengellinen ja materiaalinen menestys 
ovat molemmat sinun (3. Johanneksen kirje 1:2). 
Ja todella monet muutkin Jumalan Sanassa meille 
kaikille kerrotut kauniit asiat kuuluvat sinulle. 
Kaikista näistä on maksettu hinta Jeesuksen 
Kristuksen kallisarvoisella verellä.

Sinä voit oppia lisää näistä ja muistakin mahtavista 
asioista opiskellessasi Raamattua ja Rapsodia 
Todellisuuksista Lapsille päivän sanaa. 

Raamatun luku - 2. Pietarin kirje 1:3

Minä kuljen menestykseni valossa. Tästä syystä 
minulta ei voi koskaan puuttua yhtään mitään. 

Minulla on pääsy mittaamattomaan rikkauteen, 
koska kaikki on minun Kristuksessa Jeesuksessa. 

SANO TÄMÄ

Kaikki on sinun! 
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Herra Jeesus rakastaa sanoa sinulle, että “Minä 
rakastan sinua”, ja Hän rakastaa myös kuulla 
sinun sanovan samoin. Herra kysyi tämän saman 
kysymyksen, joka löytyy myös tämän päivän ulkoa 
opeteltavasta Raamatun paikasta, apostoli Pietarilta 
kolme kertaa, ja hän vastasi joka kerta samalla  
tavalla: “Minä rakastan sinua Herra” (Johanneksen 
evankeliumi 21:15-17). Herra opetti tässä Pietarille 
tärkeän periaatteen.

Jotta sinä voisit osoittaa jollekin toiselle, että sinä 
rakastat häntä, sinun on tärkeää sanoa se ensin 
ääneen. Mikäli sinä sanot sen usein, sinun toimintasi 
tulee olemaan aina samassa linjassa omien sanojesi 
kanssa. Minä en ainoastaan ilmaise rakkauttani 
teoin, vaan minä myös kerron sen omilla sanoillani. 
Olen todella  kiitollinen siitä, että Herra opetti 
tämän periaatteen minulle jo elämäni varhaisessa 
vaiheessa. 

Tänään minä opetan sinulle tästä periaatteesta, 
koska minä haluan, että sinä opit sen. Kerro sinun 
isällesi, äidillesi ja sisaruksillesi, että sinä rakastat 
heitä. Kerro se usein. Ja muista myös kertoa omille 
ystävillesi, että sinä rakastat heitä. 

Kun he olivat syöneet aamupalan, Jeesus sanoi Simon Pietarille: 
“Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä Minua enemmän kuin 

nämä muut?”

Johanneksen evankeliumi 21:15 NKJV

Kristus minussa on elämäni kirkkaus. Minä 
elän Hänessä. Kannan mukanani rakkauden ja 

ystävällisyyden ilmapiiriä kaikkialle minne minä menen. 
Kun minä saavun paikalle, silloin rakkaus saapuu 

paikalle, koska minä olen rakkauden lapsi. 

SANO TÄMÄ

Minä rakastan sinua
TIISTAI

3

Scripture Reading-Mark 12:30-31
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Miten osoitat
 rakkautesi  

Jeesusta kohtaan

KESKIVIIKKO

4
On ihmisiä, jotka ajattelevat, että Herran rakastaminen 

tarkoittaa sitä, että sinä otat hieman omaa aikaa toisista 
ihmisistä, jotta voit rukoilla. Vaikka tämän tekeminen aina 
silloin tällöin onkin hyvä asia, se ei kuitenkaan ole vielä 
kaikki se, mistä Herran kanssa läheisenä olemisessa on 
kyse. Mestarin kanssa läheisenä olemiseen liittyy tärkeänä 
myös se, että sinä annat huomiosi Hänen Sanalleen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että sinä otat Hänen Sanansa huomioon ja 
toteutat sitä. 

Tämän päivän ulkoa opeteltavassa Raamatun paikassa 
Herra Jeesus sanoi, “Jos sinä rakastat minua, osoita se 
tekemällä sitä, mitä minä olen käskenyt sinua tekemään.” 
Tämä tarkoittaa siis sitä, että toteuttamalla ja tekemällä 
Sanaa, sinä todistat sinun rakkautesi Häntä kohtaan. Jos sinä 
taas  nuriset ja mukiset Sanaa kohtaan tai sitä vastaan tai 
jopa kieltäydyt tekemästä sitä, mitä se sanoo,  se tarkoittaa 
silloin sitä, että sinä et rakasta Jeesusta.

Ole siis Sanan tekijä tästä päivästä eteenpäin. Näin sinä 
todella osoitat sinun rakkautesi Jeesukselle.

Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.

Johanneksen evankeliumi 14:15

Minun elämäni on jatkuvaa kirkkautta, iloa, voittoja, 
menestystä ja mahdollisuuksia. Minä voin tehdä 

kaiken Kristuksen kautta, joka minua vahvistaa. Koska 
minä rakastan Herraa ja toteutan Hänen Sanaansa, 

mikään ei ole minulle mahdotonta.

SANO TÄMÄ
Raamatun luku - Johanneksen evankeliumi 8:31
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Luotu kirkkautta
 ja kauneutta varten

Raamattu kertoo meille, että 
sen jälkeen, kun Jumala loi 
kaiken; linnut, puut, taivaan ja 
niin edespäin, Hän sanoi, “Näin 

on hyvä” (1. Mooseksen kirja 1:4-25). Mutta sen jälkeen, 
kun Hän loi ihmisen, Hän sanoi, “tämä on todella hyvää” (1. 
Mooseksen kirja 1:31).

Uusi luomus on vielä tätä huomattavasti erinomaisempi. Kun 
sinä uudestisynnyit, sinusta tuli Jumalan luomakunnan kruunu 
(Jaakobin kirje 1:18). Sinun elämäsi on täynnä kirkkautta ja 
kauneutta. 

Jumala loi sinut Hänen kunniaansa varten, eikä elämään 
köyhänä, sairaana, tautisena tai heikkona. Joten elä tästä 
syystä joka päivä terveydessä, voitossa ja menestyksessä.

TORSTAI

5

Raamatun luku 
Kirje Tiitukselle 2:14

Rakas Isä, minä kiitän sinua tästä Kristuksen elämästä, joka on 
minussa. Minut on luotu elämään ja tuomaan esiin sinun kirk-
kauttasi ja kauneuttasi tälle maailmalle. Minun kauttani sinun 

kirkkaus, kauneus ja täydellisyys tulevat esiin jatkuvasti kasvaval-
la tahdilla, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

Tahtonsa mukaan hän synnytti 
meidät totuuden sanalla, 

ollaksemme hänen luotujensa 
esikoiset.

Jaakobin kirje 1:18
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Älä syytä Jumalaa
PERJANTAI

6

Raamatun luku 
Johanneksen evankeliumi 10:10

Minun ymmärrykseni silmät ovat valaistuneena Evankeliumin 
todellisuuksille ja totuudelle. Tästä syystä minä olen elossa 
Jumalalle, Hänen totuudelle, rakkaudelle ja armolle, joiden 

kautta minä opin tuntemaan Hänen Sanaa ja saan siitä 
syvällisempää ja täydellisempää ymmärrystä. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Älkää eksykö, rakkaat veljet. Vaan 
kaikki, mikä on hyvää ja täydellistä, 
tulee Jumalan luota, kaiken valon 

Luojalta...

Jaakobin kirje 1:16-17 TLB

Olen kuullut, että jotkut 
syyttävät Jumalaa pommi-iskuista, 
maanjäristyksistä, sodista, lento-
onnettomuuksista ja kaikista niistä 
pahoista asioista, joita tapahtuu 
tämän päivän maailmassa. Jotkut 

jopa syyttävät Jumalaa siten, että Hän olisi vastuussa heidän 
läheistensä kuolemista. Mutta Jumala ei ole syyllinen yhteenkään 
näistä asioista. Hän on hyvä Jumala! Hän ei salli tai aiheuta 
pahojen asioiden tapahtumista kenellekään. Paholainen on 
syyllinen kaikkiin niihin pahoihin asioihin, mitä ihmisille tapahtuu 
tässä maailmassa. Paholainen on varas, valehtelija ja murhaaja. 
Hän varastaa, tappaa ja tuhoaa. Mutta kiitos Jumalalle, että 
Raamattu sanoo, että Jeesus tuli tuhoamaan kaikki paholaisen 
pahat teot ja tekemään hänet voimattomaksi. Tästä syystä nouse 
kaikkea pahaa vastaan rukouksessa ja viettämällä aikaa Pyhän 
Hengen kanssa. 
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LAUANTAI

7
Kuinka vaeltaa Herran 

kanssa

...Nooa oli mies, joka oli täydellinen aikalaistensa keskuudessa ja 
Nooa vaelsi Jumalan yhteydessä. 

1. Mooseksen kirja 6:9
Raamattu kertoo meille tarinoita mahtavista 

Jumalan miehistä, kuten Eenokista ja Nooasta, 
jotka vaelsivat Herran kanssa. 

Jumalan kanssa vaeltaminen ei tarkoita sitä, 
että kävisit Hänen kanssaan päivittäin kävelyllä. 
Vaan se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sinä 
vastaanotat ja vaellat Hänen Sanassaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että sinä elät Hänen ohjeidensa 
mukaisesti. Ja juuri näin Nooa, Eenok ja 
muut Raamatussa mainitut mahtavat uskon 
miehet elivät elämäänsä. He vaelsivat Herran 
kanssa elämällä Jumalan antamien ohjeiden 
mukaisesti. 

Sinut on myös kutsuttu tekemään samoin. 
Jumala haluaa, että sinä vaellat Hänen kanssaan 
tekemällä joka päivä sen, mitä Hänen Sanansa 
sanoo.

Raamatun luku - 1. Mooseksen kirja 5:24

Jumalan Sana tekee työtään minussa. Se on 
aktiivisena jopa juuri nyt välittämään armoa 

ja vanhurskautta jokaiselle, jonka tapaan. 
Minä vaellan joka päivä tämän armon täysissä 

siunauksissa ja olen tietoisena Hänen Sanastaan.  

SANO TÄMÄ
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SUNNUNTAI

8
Elia oli ihminen aivan kuten mekin olemme, ja kuitenkin, kun hän 

rukoili palavasti, että ei sataisi, ei satanut… 

Jaakobin kirje 5:17 TLB

Raamattu antaa meille esimerkin Eliasta, 
joka rukoili ja sai aikaan tuloksia. Hän 
rukoili palavasti ettei sataisi, eikä tämän 
jälkeen satanut kolmeen ja puoleen 
vuoteen. Sitten hän rukoili uudelleen,  tällä 
kertaa sitä, että alkaisi satamaan, ja tämän 
jälkeen rankkasade puhkesi koko maahan. 

Sinä voit myös rukoilla ja saada vastauksia 
aivan kuten Elia, koska sinä olet vanhurskas 
lapsi. Rukouksen voiman kautta sinä voit 
saada positiivisia muutoksia aikaiseksi 
sinun elämässäsi, perheessäsi, koulussasi, 
kaupungissasi ja siinä maassa, jossa sinä 
elät!

Raamatun luku - Jaakobin kirje 5:16

Rakas Isä, olen tullut ohjatuksi sinun jumalallisen ja 
täydellisen tahtosi mukaiselle polulle elämässäni. 

Kun minä kohotan ääneni rukouksessa, anomisessa 
ja uskossa sinun luoksesi, saan aikaiseksi positiivisia 

muutoksia omassa elämässäni, perheessäni ja 
maassani, Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

RUKOILLAAN

Rukouksen voima
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Kristittynä ollessasi on tärkeää, että 
rukoilet sinun ystäviesi ja sinulle rakkaiden 
ihmisten puolesta. Raamattu kertoo meille, 
että meidän tulisi rukoilla toistemme 
puolesta. Joten kun sinä rukoilet, älä 
rukoile vain itsesi puolesta, vaan mainitse 
myös sinun ystäviesi, perheenjäseniesi ja 
koulukavereidesi nimet. Pyydä Jumalaa 
tekemään jotain aivan erityistä heidän 
elämissään ja Hän tulee tekemään 
sen. Jumala vastaa aina vanhurskaiden 
rukouksiin. Ja koska sinä olet vanhurskas 
lapsi, Hän vastaa aina jokaiseen sinun 
rukoukseen, jonka rukoilet sinun ystäviesi ja 
sinulle rakkaiden ihmisten puolesta.

Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne 
puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan palavassa rukouksessa 

on paljon voimaa ja se saa aikaan ihmeellisiä tuloksia.

Jaakobin kirje 5:16 TLB

Rakas Isä, minä kiitän sinua siitä, että olen 
syntynyt olemaan siunauksena toisille. 

Rukouksieni kautta sinun kirkkaus, kauneus, 
armo, täydellisyys, viisaus ja siunaukset 
pääsevät leviämään eteenpäin minun 

ystävilleni, perheenjäsenilleni ja kaikille niille, 
joiden kanssa olen tekemisissä, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen. 

RUKOILLAAN 

Opettele rukoilemaan 
toisten puolesta

MAANANTAI

9

Raamatun luku - 1. kirje Timoteukselle  2:1
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Jeesus paransi kaikki!
TIISTAI

10

Raamattu kertoo meille, että Jumala 
oli voidellut Jeesuksen Pyhällä Hengellä 
ja voimalla, ja että Hän vaelsi ympäriinsä 
tehden hyvää ja parantaen kaikki, jotka 
olivat demonien riivaamia, sillä Jumala 
oli Hänen kanssaan. Toisin sanoen yksi 
suurimmista syistä sille, miksi Jeesus 
oli voideltu, oli se, että Hän pystyisi 
parantamaan sairaita ja ajamaan 
ulos demoneita. Haluan sinun myös 
huomaavan sen, että Raamattu ei sano, 
että Jeesus paransi vain osan niistä, jotka 
olivat demonien riivaamia, vaan kaikki! 
Halleluja! Ja Hän tekee edelleen samaa 
tänä päivänä. Sillä ei ole väliä mikä se 
sairaus tai tauti on, koska Jeesus voi 
parantaa kaiken! 

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 kanssaan.

Apostolien teot 10:38

Minä olen yhtä Isän kanssa, tästä syystä minä 
olen yhtä jumaluuden kanssa. Kun minä rukoilen 

ja lasken käteni sairasten päälle, he paranevat 
ja sairauden voima tulee murretuksi, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.

SANO TÄMÄ
Raamatun luku - Matteuksen evankeliumi 12:15
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Älä tule petetyksi!
KESKIVIIKKO

11

Raamatun luku 
Johanneksen evankeliumi 8:44-45

Minä olen Jumalan oma. Olen yhtä universumin luojan 
kanssa. Minä olen Kaikkivaltiaan perillinen. Minä en voi 

tulla petetyksi. 

SANO TÄMÄ

...paholainen...on ollut murhaaja 
alusta asti, ja totuudessa hän ei 
pysy, koska hänessä ei totuutta 

ole. Kun hän puhuu valhetta, niin 
hän puhuu omaansa, sillä hän on 

valehtelija ja sen isä.

Johannes 8:44

Koska sinä olet Jumalan lapsi, 
paholaisella ei ole voimaa sinun 
ylitsesi. Hän voi ainoastaan yrittää 

pettää sinua. Mutta kun sinä tunnet Jumalan Sanaa, sinä et voi 
koskaan tulla paholaisen pettämäksi. 

Yksi tapa miten paholainen pettää ihmisiä on valehtelemalla 
heille. Paholainen voi kertoa sinulle esimerkiksi, että sinä olet 
sairas, koska sinä tunnet kipua sinun kehossasi. Mutta tämä 
on vale, koska Raamattu sanoo, että me vaellamme uskossa, 
emmekä tunteissa (2. Korinttolaiskirje 5:7). Paholainen saattaa 
myös haluta sitä, että sinä ajattelisit olevasi heikko tai köyhä. Älä 
tule myöskään petetyksi tällaisten asioiden myötä, vaan luota 
Jumalan Sanaan, joka julistaa, että “Sinä olet rikas, sinä olet 
vahva, sinä olet parannettu, ja että sinä olet erityinen.” Halleluja! 
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Joskus, kun ihmiset kohtaavat vaikeita 
tilanteita, he alkavat itkemään ja 
huutamaan niiden takia. Mutta olisi 
väärin, jos Jumalan lapsi alkaisi itkemään 
ja huutamaan jonkun tilanteen vuoksi. Syy 
tähän on se, että Jumala on antanut meille 
voiman muuttaa tilanteita. 

Israelin kansa kohtasi vaikeuksia, kun he saapuivat 
Punaisellemerelle. Mooses alkoi huutamaan apua Jumalalta, 
mutta Jumalan vastaus oli, “Mooses, tee sinä jotain! Halkaise 
meri!” Ja kun Mooses sitten ojensi kätensä meren yli, se halkesi 
kahtia, ja israelilaiset pystyivät ylittämään meren kuivaa maata 
myöten. 

Joten tästä voit huomata sen, että sillä tilanteella, missä sinä 
olet, ei ole merkitystä. Kieltäydy itkemästä. Sinä voit tehdä 
jotakin, kun alat puhumaan Jumalan Sanaa siihen tilanteeseen. 
Sinun sanoissasi on voima saada aikaiseksi niitä muutoksia, joita 
sinä haluat nähdä. 

Tee sinäkin jotain!
TORSTAI 

12

Raamatun luku 
2. Mooseksen kirja 14:15-16

Minä kuljen hallintavallassa yli Saatanan, pimeyden voimien ja 
maailman järjestelmien. Minä istun yhdessä Kristuksen kanssa 
kirkkaudessa ja voimassa. Tästä syystä minä hallitsen jokaista 
tilannetta ja haastetta, jotka kohtaan elämässäni. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Kohota sauvasi, ojenna kätesi 
merta kohti ja halkaise sen vedet, 

niin israelilaiset voivat kulkea 
meren poikki kuivaa maata pitkin.

2. Mooseksen kirja 14:16
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1.  3. Mooseksen kirja on kolmas kirja Vanhan 
 testamentin kirjoista.

2.  Sen kirjoitti Mooses, joka oli yksi Jumalan
 profeetoista.

3.  Se on kirja, jossa on Jumalan antamia ohjeita
 Hänen kansalleen, Israelille. Tämä kirja kertoi
 siitä, kuinka heidän tulisi elää ja palvoa Jumalaa. 

4.  Sana ‘Leviticus’ (englanninkielinen nimi 
 3. Mooseksen kirjalle) on johdettu sanasta 
 ‘Levi’, joka oli yksi Israelin heimojen nimistä.
 Leeviläiset olivat niitä, jotka Herra oli
 asettanut erilleen papeiksi ja ylistyksen
 johtajiksi palvelemaan Häntä Hänen
 temppelissään. 

RAAMATUN 

FAKTOJA 
3. MOOSEKSEN 
KIRJASTA
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3. MOOSEKSEN 
KIRJASTA

5.  Jumala antoi Moosekselle ne lait ja ohjeet,
  jotka löytyvät tästä kirjasta, Siinain vuorella.
 
6.  3. Mooseksen kirjassa on 27 kappaletta.
 
7.  Kirjasta löytyy 8 kappaletta, joissa on saman
 verran jakeita. Nämä kappaleet ovat kappaleet 
 1 ja 3, kappaleet 9 ja 21, kappaleet 15 ja 22, ja
 kappaleet 16 ja 27.

8.  Tämän kirjan kappaleessa 12. on kaikista
  vähiten jakeita; ainoastaan 8 jaetta. 

9.  Lause: “Ja Herra puhui Moosekselle sanoen…”
 löytyy neljästä tämän kirjan eri kohdasta 
 (3. Mooseksen kirja 27:1, 4:1, 5:14 ja 16:1)

RAAMATUN 

FAKTOJA 
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PERJANTAI

13
Parantavat Kädet

Ja ne, jotka uskovat…voivat laittaa kätensä sairaiden 
päälle ja parantaa heidät. 

Markuksen evankeliumi 16:17 TLB

Raamattu on täynnä ihania tarinoita siitä, 
kuinka Herra Jeesus Kristus paransi sairaita 
vain yksinkertaisesti koskettamalla heitä 
käsillään; Hänen parantavilla käsillään. 

Lisäksi Hän on sanonut, että ne, jotka 
uskovat Häneen, voivat myös parantaa sairaita 
heidän omilla käsillään. Tämä tarkoittaa siis 
sitä, että Hän puhuu tässä sinusta, koska sinä 
olet uskovainen. Tästä syystä sinun kätesi ovat 
parantavat kädet, joten käytä niitä sairaiden 
parantamiseen. Älä sano, “mitä jos minä 
lasken käteni sairasten päälle ja he eivät 
paranekaan?” Ei! Jeesus sanoi, että he tulisivat 
paranemaan. On sinun vastuullasi laskea sinun 
omat ‘parantavat kätesi’ sairaiden päälle ja 
odottaa, että he paranevat!

Raamatun luku - Luukkaan evankeliumi 4:40

Minun käteni ovat parantavat kädet ja minä 
käytän niitä parantamaan ja siunaamaan kaikkia 

ympärilläni olevia. 

SANO TÄMÄ 



2121

LAUANTAI 

14
Kiittäen Isää, joka on tehnyt meidät soveliaiksi olemaan osalliset 

siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valossa. 

Kolossalaiskirje 1:12 KJV

Petteri istui penkillä surullisen näköisenä ja katsoi, 
kun koulun jalkapallojoukkue harjoitteli tulevaa 
turnausta varten. Hän oli osallistunut joukkueen 
karsintoihin kolmen ystävänsä kanssa, mutta 
joukkueen valmentaja oli valinnut mukaan kaikki 
muut paitsi hänet. Se, mikä oli satuttanut Petteriä 
eniten oli se, kun valmentaja oli sanonut hänelle, 
“Minä en usko, että sinä voisit koskaan olla tarpeeksi 
hyvä päästäksesi mukaan koulun joukkueeseen.” 

Jumala ei ikinä hylkää ketään, kuten tämä 
valmentaja teki Petterille. Itse asiassa Jumala 
lähetti Jeesuksen tekemään sinusta kelvollisen 
Hänen joukkueeseensa. Sinun ei tarvitse edes 
mennä karsintoihin. Sinun täytyy vain tulla Hänen 
luokseen Jeesuksen Nimessä ja näin sinusta tulee 
automaattisesti Hänen joukkueensa jäsen. Eikö tämä 
olekin mahtavaa? 

Raamatun luku - Galatalaiskirje 1:15

Kiitän sinua rakas taivaallinen Isä tästä 
etuoikeudesta ja kunniasta saada olla sinun 

jumalallisen perheesi jäsen. 

SANO TÄMÄ 

Sinä olet mukana 
joukkueessa
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Sillä, mitä sinulle on tapahtunut 
menneisyydessäsi, ei ole mitään 
merkitystä, koska se, mitä Jumala 
sanoo sinulle tänäpäivänä, on, 
“Unohda menneet ja keskity tähän 
uuteen vuoteen kiitollisella asenteella.” 
Jumalalla on sinulle paljon kauniita 
ja ihmeellisiä asioita varattuna tälle 
vuodelle. Hänellä on täysin uusia 
siunauksia, jotka ovat mahtavampia 
ja parempia kuin yksikään niistä 
sinun viime vuonna kokemistasi 
asioista. Hän ei halua sinun olevan 
surullinen yhdestäkään viime vuonna 
tapahtuneesta asiasta, koska Hän on 
varannut sinulle tälle vuodelle paljon 
parempia ja upeampia asioita. 

Mutta unohtakaa se kaikki – se ei ole mitään verrattuna 
siihen, mitä minä tulen tekemään! Sillä minä tulen 
tekemään täysin uusia asioita. Katso, minä olen jo 

aloittanut!

Jesaja 43:18-19 NLT

Isä, minä kiitän sinua Jeesuksen Nimessä 
kaikista niistä hyvistä ja kauniista asioista, 

joita sinulla on varattuna minulle tälle 
vuodelle, Aamen. 

RUKOILLAAN

Unohda menneet
SUNNUNTAI

15

Raamatun luku - Filippiläiskirje 3:13
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Sanan lapsi
MAANANTAI

16

Apostoli Jaakob kertoo tämän päivän ulkoa 
opeteltavassa Raamatun paikassa, että me 
kristityt olemme Jumalan Sanan lapsia aivan 
samalla tavalla kuin Jeesus on Jumalan Sana 
lihaksi tulleena (Johannes 1:14). Jumala loi 
meidät siis omalla Sanallaan. Joten, aivan 
niin kuin Jeesus syntyi Sanan kautta tänne 
maailmaan, niin olet myös sinäkin syntynyt 
Sanan kautta hengen ulottuvuuteen olemaan 
aivan samanlaisena kuin Hän on. Apostoli Pietari 
kertoo tämän saman asian tällä tavoin: “te, 
jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, 
vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan 
elävän ja pysyvän sanan kautta” (1. Pietarin 
kirje 1:23).

Kristittynä sinun elämäsi on siis se elämä, 
joka tulee Sanasta. Näetkö nyt, miten 
poikkeuksellinen sinä olet?

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

Jaakobin kirje 1:18

Minä olen uudestisyntynyt Jumalan Sanasta, 
ja tästä syystä minun elämäni ei ole tavallista. 
Minä kuljen voitoissa ja hallintavallassa joka 

päivä, koska minussa on Jumalan elämä. 
Halleluja!

SANO TÄMÄ
Raamatun luku - 1. Johanneksen kirje 5:1; 1. 

Johanneksen kirje 3:2
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Joka kerta, kun Herra Jeesus palveli 
sairaita, Hän pyysi heitä aina itse tekemään 
jotain. Hän laittoi heidät ottamaan uskon 
askeleen. Hän sanoi eräälle miehelle, joka 

oli täysin halvaantunut eikä pystynyt lainkaan kävelemään: “Nouse, 
ota vuoteesi ja mene “kotiisi” (Markuksen evankeliumi 2:11). Sille 
miehelle taas, joka ei voinut lainkaan taivuttaa kättään, Hän sanoi: 
“Ojenna kätesi” (Markuksen evankeliumi 3:5). Hän laittoi heidät aina 
tekemään jotain mikä todisti sen, että he uskoivat Hänen Sanaansa, 
ennen kuin ihmeet tapahtuivat. 

Jumala tarvitsee siis jonkinlaisen kosketuspinnan sinun ihmettäsi 
varten. Heti kun sinä näet hieman vaivaa, etenkin niiden asioiden 
tekemiseen, joita hän on itse pyytänyt sinua tekemään, silloin Hänen 
ihme-voimansa tulee mukaan siihen mitä sinä teet, ja näin Hänen 
kirkkautensa tulee nähdyksi kaikissa tekemisissäsi. 

Uskon askel
TIISTAI

17

Raamatun luku
2. Mooseksen kirja 18:20; 
2. Tessalonikalaiskirje 3:10

Jumalan kirkkaus on minun ylläni, ja se tulee nähdyksi kaikessa 
siinä mitä minä teen, koska minä olen Hänen Sanansa tekijä!

SANO TÄMÄ

...Hän (Jeesus) sanoi sille 
miehelle: “Ojenna kätesi”. Ja 

hän ojensi, ja hänen kätensä tuli 
jälleen terveeksi.

Markuksen evankeliumi 3:5
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Superelämä!
KESKIVIIKKO

18

Raamatun luku
1. Johanneksen kirje  5:11

Minussa on Jumalan elämä; joka on oikea superelämä. Siitä syystä 
minä voitan ja menestyn sekä elän terveenä jokaisena elämäni 

päivänä. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Ja tämä on se todistus: Jumala 
on antanut meille iankaikkisen 

elämän, ja tämä elämä on hänen 
Pojassansa.

1. Johanneksen kirje 5:11

Sinä vastaanotit iankaikkisen 
elämän sillä hetkellä, kun sinä pyysit 
Jeesuksen sinun sydämeesi. 

Tämä iankaikkinen elämä on Jumalan elämä! Se on täysin 
poikkeuksellinen, sillä se on oikea superelämä!” Se on täysin 
erilainen elämä kuin se elämä, jonka sinä sait omilta vanhemmiltasi 
silloin, kun sinä synnyit vauvana. 

Tämä uusi elämä, minkä Herra Jeesus sinulle antaa, muuttaa 
tavalliset ihmiset oikeiksi superihmisiksi. Tämä on se asia, joka 
tekee myös sinusta supertytön tai superpojan Kristuksessa. 
Tämä sinussa oleva Kristuksen elämä tuhoaa kaikki sairaudet 
ja taudit sekä saa kaikki demonit ja niiden tekemät työt täysin 
lamaantuneiksi!
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TORSTAI

19
Kaikki meidän 
vuoksemme

....Me luulimme, että Jumala rankaisi häntä vaivoilla hänen omien 
syntiensä tähden! Mutta hän oli haavoitettu ja lyöty meidän 

syntiemme tähden. 

Jesajan kirja 53:4-5 TLB

Minä tulen aina niin kosketetuksi, kun 
ajattelen sitä rakkautta, mikä Jeesuksella on 
meitä kohtaan. Hän kärsi kaikki kärsimykset 
ristillä vain meidän syntiemme takia, ei Hänen 
omien. Hän kärsi ja tuli ristiinnaulituksi meidän 
vuoksemme. Käytän ilmaisua “meidän”, koska 
en viittaa nyt pelkästään kristittyihin, vaan 
kaikkiin maailman ihmisiin; niihin jotka ovat 
kristittyjä sekä niihin jotka eivät ole.

Hän tuli haavoitetuksi “meidän” syntiemme  
takia, ei “Hänen” omien. Johannes Kastaja 
sanoikin Hänestä seuraavasti: “...Jumalan 
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” 
(Johanneksen evankeliumi 1:29). Hän oli 
todellakin syntiuhri meidän puolestamme! 
Halleluja!

Raamatun luku - Jesajan kirja 53:4-6

Rakas Isä, minä kiitän sinua kaikesta rakkaudestasi 
ja hyvyydestäsi. Kiitos siitä, että sinä lähetit 

Jeesuksen kuolemaan syntieni tähden ja että 
sinä herätit Hänet kuolleista tehdäksesi minusta 

vanhurskaan Aamen!

RUKOILLAAN
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PERJANTAI

20
Tuokaa ilmi Hänen kunniansa kaikille kansoille! Kertokaa kaikille 

Hänen ihmeistään.

1. Aikakirja 16:24 TLB

Aina, kun Jumala tekee jotain sinun hyväksesi, 
on hyvin tärkeää, että sinä kerrot siitä eteenpäin 
ja todistat Jumalan hyvyydestä. Tämä on yksi 
niistä tavoista, miten sinä voit antaa Jumalalle 
kunniaa. Kun muut kuulevat siitä, mitä 
mahtavaa Jumala on tehnyt sinun hyväksesi, se 
auttaa heitä luottamaan ja uskomaan Jumalaan, 
niin että he voivat myös itse vastaanottaa oman 
ihmeensä. 

Sinun tulee myös tietää se, että paholainen 
suuttuu joka ikinen kerta, kun sinä todistat. 
Tämän ei kuitenkaan tulisi vaikuttaa yhtään 
mihinkään, sillä paholaisella itsellään ei 
ole mitään merkitystä. Hän ei ole enää 
minkäänlainen tekijä. Joten kerro tänään 
jollekin siitä, miten ihana ja rakastava sinun 
Jumalasi on.

Raamatun luku - 1. Aikakirja 16:9

Rakas Isä, minä annan sinulle kaiken kunnian 
ja kiitän sinua tästä suuresta kunniasta ja 

etuoikeudesta olla kutsuttuna sinun omaksesi. 
Siunattu olkoon sinun pyhä Nimesi aina ja 

iankaikkisesti. Aamen!

RUKOILLAAN

Anna Jumalalle kunnia
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Jumala antoi Moosekselle sellaisen 
tehtävän, mikä vaikutti etukäteen 
hyvin mahdottomalta. Mooseksen 
tehtävänä oli tuoda kaikki israelilaiset 
pois Egyptistä, jossa he työskentelivät 
orjina. Mutta sen sijaan, että Mooses 
olisi antanut periksi ja luovuttanut, hän 
päättikin luottaa Jumalaan, ja näin tästä 
mahdottoman näköisestä tehtävästä 
tulikin lopulta mahdollista. 

Onko sinun elämässäsi jokin asia, 
mikä tuntuu haastavalta tai jopa 
mahdottomalta? Muista silloin tämä 
Mooseksen tarina, ja pysy luottavaisena 
sen suhteen, että sen toteuttaminen 
on todellakin mahdollista. Herra auttaa 
sinua aivan varmasti saavuttamaan sen 
ja toteuttamaan sen. 

Mutta hän sanoi: “Ne asiat, jotka ovat mahdottomia ihmiselle, 
ovat mahdollisia Jumalan kanssa”.

Luukkaan evankeliumi 18:27 KJV

Minä olen syntynyt Jumalasta ja olen 
voittaja tässä elämässä. Sen takia mikään ei 

ole minulle mahdotonta. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Se on mahdollista
LAUANTAI

21

Raamatun luku - Matteuksen evankeliumi 19:26
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Kaikki suuri alkaa 
pienestä

SUNNUNTAI

22

Oletko koskaan kuullut sellaista sanontaa, että 
“Kaikki suuri alkaa pienestä”? Tämä on niin totta, 
sillä mikäli sinä ajattelet esimerkiksi pientä kuusen 
siementä kädelläsi, sinä voit yhtä hyvin pitää 
kädelläsi samanaikaisesti potentiaalista isoa metsän 
puuta. Kaikki, mitä tämä pieni siemen tulee koskaan 
tarvitsemaan siihen, että siitä voi kasvaa suuri ja 
vahva puu tulevaisuudessa, on se, että se kasvaa 
oikealla kasvualustalla oikeassa paikassa - tarpeeksi 
ravinteikkaassa ympäristössä. Ennenkuin tämä pieni 
siemen on istutettu hyvään maaperään, se ei vielä 
tuota mitään.

Sinä olet vähän niin kuin tämä pieni kuusen siemen. 
Jumala on laittanut sinun sisääsi kaiken sen, mitä sinä 
tarvitset siihen, että voit menestyä ja tulla suureksi 
elämässäsi. Mutta sinun täytyy olla oikeassa paikassa 
oikeiden ihmisten ympäröimänä. Sellaisessa paikassa, 
jossa voit usein kuulla Jumalan Sanaa ja jossa kaikki 
puhuvat uskon täyteisiä sanoja. Vain näin sinusta voi 
kasvaa todella suuri ja mahtava.

Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille 
kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen 

tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja 
täydellisyydellään.

2. Pietarin kirje 1:3

Minun elämäni on erinomaista ja 
kirkkauden täyteistä. Kuljen elämässäni 
vain ja ainoastaan ylöspäin ja eteenpäin. 
Olen menestyksen, voiton ja iankaikkisen 

yltäkylläisyyden polulla!

SANO TÄMÄ
Raamatun luku - Joosuan kirja 1:6-7
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Kukaan hyvä maanviljelijä ei koskaan 
kylvä siemeniään mihin tahansa 
maaperään, milloin tahansa, kun 
hänestä itsestä siltä sattuu tuntumaan. 
Hyvä maanviljelijä siis tietää, että hyvän 
sadon aikaansaamiseksi maaperän on 

oltava oikea ja sääolosuhteiden hyvät. Näin ollen hän siis varmistaa 
sen, että hänen siemenensä kasvavat parhaalla mahdollisella 
tavalla kylvämällä ne silloin, kun sää on kasvun kannalta kaikista 
paras. Ja näin sadonkorjuun tultua hän saa poikkeuksellisen 
suuren sadon.

Sinun tulee olla antaessasi samankaltainen kuin tämä viisas 
maanviljelijä, sillä antamisesi on kuin siementen kylvämistä. 
Jumalan huone on hyvä ja hedelmällinen kasvupaikka sinun 
kylvämillesi siemenille, joiden antamisesta sinä saat korjata 
sadon.

Viisas maanviljelijä 
MAANANTAI

23

Raamatun luku 
Luukkaan evankeliumi 8:5-7

Jumala tekee täydelliseksi kaiken sen, mikä minua koskee. 
Hänen voimansa vaikuttaa minussa tahtomista ja tekemistä sen 
suhteen, että teen jatkuvasti sitä mikä miellyttää Häntä. Joten 

minä olen siis viisas kaikissa asioissa. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi 
ja teki satakertaisen hedelmän…

Luke 8:8
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Oletko joskus löytänyt itsesi 
rukoilemassa päivän mittaan 
pientä rukousta jos toistakin? Se 
on voinut tapahtua kotitöiden 
tekemisen lomassa tai silloin, 
kun olit matkalla kouluun. Se 

on voinut tapahtua myös silloin, kun istuit luokassa tai teit 
kotiläksyjä. Olet voinut huomata puhuneesi tällöin jostain asiasta 
Jumalalle. Minä haluan sinun tietävän, että Jumala kuulee ja myös 
vastaa jokaiseen tällaiseen ihan pieneenkin rukoukseen. Hän 
todellakin kuulee ja vastaa sinulle milloin tahansa sinä käännyt 
Hänen puoleensa. Syy tähän on se, että sinulla on suhde Hänen 
kanssaan Jeesuksen kautta. Näin ollen sinulla on siis oikeus 
rukoilla ja odottaa saavasi rukousvastauksia. 

Jokainen pienikin 
rukous

TIISTAI

24

Raamatun luku 
Efesolaiskirje 6:18 TLB

Kiitos Isä siitä, että sinun korvasi ovat aina avoinna minun 
rukouksilleni ja siitä, että sinä vastaat niihin aina, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

Älä ole mistään huolissasi. Sen 
sijaan rukoile kaikkien asioiden 
puolesta. Kerro Jumalalle sinun 
tarpeesi, äläkä unohda kiittää 
häntä hänen vastauksistaan.

Filippiläiskirje 4:6 TLB
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Muistatko 10 Egyptissä tapahtunutta vitsausta? (Vihje: 2. 
Mooseksen kirja 7-12). Yhdistä jokainen numero yhteen 

vitsaukseen oikeassa järjestyksessä.
VITSAUS 1                     

VITSAUS 2                     

VITSAUS 3

VITSAUS 4

VITSAUS 5

VITSAUS 6

VITSAUS 7

VITSAUS 8

VITSAUS 9

VITSAUS 10

ESIKOISTEN KUOLEMA

HEINÄSIRKAT

PIMEYS

NIILIN VESI MUUTTUI VEREKSI

SYÖPÄLÄISET

PAARMAT

SAMMAKOT

RUTTOTAUTI KARJASSA

RAKEET

MÄRKÄPAISEET
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God instructed Moses to build a Tabernacle. Below are some of 
the items God told the Israelites to bring as an offering 

(Exodus 25:17). Can you find them in the Word Search Puzzle?

1. CURTAINS     2. SILVER    3. BRASS
4. SHITTIM WOOD   5. STONES   6. OIL
7. SPICES  8. FINE LINEN   9. GOLD
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KESKIVIIKKO

25
Saatana on voimaton

Ole tarkkana - varo vastustajasi Saatanan hyökkäyksiä. Hän kulkee 
ympäriinsä niin kuin ärjyvä ja nälkäinen leijona, etsien uhria, jonka 

voisi raadella.

1. Pietarin kirje 5:8 TLB
On olemassa niin monia, joilla on vääränlainen 

käsitys Saatanasta. He ajattelevat hänen olevan hyvin 
vahva ja voimakas sekä olettavat virheellisesti, että 
hän pystyisi tekemään mitä tahansa kenelle tahansa. 
Mutta tämä on valhe! Raamattu kertoo meille, että: 
“...Jumala otti pois Saatanan voiman...ja hän näytti 
avoimesti koko maailmalle sen Jeesuksen saaman 
voiton ristillä, jonka myötä sinun syntisi pyyhittiin 
pois” (Kolossalaiskirje 2:15 TLB). Joten tästä sinä voit 
nähdä sen, että Jeesuksella on nyt kaikki voima, eikä 
Hän jättänyt siitä yhtään mitään Saatanalle. Tämän 
päivän ulkoa opeteltava Raamatun paikka ei puhu 
siitä, että saatana olisi ärjyvä leijona, vaan siitä, että 
hän vain käyttäytyy niin kuin hän olisi sellainen. Hän 
saattaa kyllä ärjyä kovaäänisesti, tarkoittaen sitä, 
että hän saa paljon meteliä aikaiseksi, mutta hän ei 
kykene edes puraisemaan ketään. Halleluja!

Raamatun luku - Luukkaan evankeliumi 10:19

Minä hallitsen ja ruletan tässä maailmassa, sillä 
Suurempi elää minussa. Tästä syystä mikään tai 

kukaan ei ole tarpeeksi voimakas voittamaan 
minua. Sellainen kuin Jeesus on, sellainen olen 

minäkin tässä maailmassa. Halleluja!

SANO TÄMÄ
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TORSTAI

26
Hänen tulee olla myös sellainen henkilö kenestä seurakunnan 
ulkopuolella olevat ihmiset puhuvat hyvää — ne, jotka eivät 
olet kristittyjä — jotta Saatana ei saisi häntä ansaan monilla 

syytöksillään ja näin jättäisi häntä vaille vapautta oman laumansa 
johtamiseen. 

1. kirje Timoteukselle 3:7 TLB
Sinun tulisi olla Jumalan lapsena tietoisena 

siitä, että sinä olet Jumalan edustajana 
täällä maan päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
ihmiset tarkkailevat sinua. Sillä, miten sinä 
käyttäydyt heidän edessään, on siis todella 
paljon merkitystä. On totta, että mikäli 
sinä teet jotain väärin ja pyydät Jumalalta 
anteeksi, Hän ei ainoastaan vain anna sinulle 
tätä asiaa anteeksi, vaan Hän myös unohtaa 
sen. Mutta älä vain pyydä anteeksi, vaan tee 
tarvittavat muutokset, jotta voit elää joka 
päivä paremmin Jumalan lapsena. Muista, 
että sinä olet oman maailmasi valo, joten 
loista niin kirkkaana, että muutkin voivat 
nähdä valosi.

Raamatun luku - Filippiläiskirje 1:6

Minulla on loistokas elämä Kristuksessa. Olen hyväkuntoinen, 
erinomainen, täynnä voimaa, elämää ja viisautta, olen täysin 
terve ja hehkun hengessä. Vaellan Jumalan kirkkaudessa niin, 
että kaikki voivat nähdä sen. Minä levitän Kristuksen hyvyyttä 

ja rakkautta, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

SANO TÄMÄ

Ihmiset 
tarkkailevat sinua
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On olemassa sellainen supervoima, 
joka pitää planeetat oikeilla paikoillaan 
niiden kurssilla, saa auringon ja kuun 
loistamaan, sekä sateen tulemaan ja 
kukat puhkeamaan kukkaan juuri oikeaan 
aikaan. Tämän supervoiman nimi on 
Jumalan Sana. Jumalan Sana on todella 
voimakas. Se pitää kaiken paikoillaan. 
Sana tulee toimimaan elämässäsi, jos 
sinä itse päätät pitää siitä kiinni. Päätä 
taipua Sanan tahtoon - sen supervoiman, 
joka varmistaa sen, että kaikki asiat 
sinun elämässäsi sujuvat Jumalan 
suunnitelmien mukaisesti.

Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen 
suunsa hengellä.

Psalmit 33:6

Otan kaiken hyödyn irti Jumalan Sanasta, joka 
toimii elämässäni - tästä supervoimasta. Tästä 

syystä Jumalan siunaukset, jumalallinen terveys, 
menestys ja voima tulevat esiin elämässäni yhä 

suuremmissa määrin. Kunnia Jumalalle!

SANO TÄMÄ

Supervoima!
PERJANTAI

27

Raamatun luku - 1. Pietarin kirje 1:2
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Jumala on suuri!
LAUANTAI

28

Tiedätkö sinä, että Jumala on suuri? 
Olen varma siitä, että sinä tiedät tämän, 
vaikka en nyt tarkoitakaan ainoastaan 
Hänen kokoaan, vaan pikemminkin 
Hänen töidensä suuruutta. Hän on 
suuri kirkkauden Jumala, joka loi koko 
universumin! Mietipä tätä: jos Häneltä 
meni koko universumin luomiseen 
ainoastaan kuusi päivää, niin kuinka 
pitkään luulet, että Häneltä kestää 
ratkaista jokin ongelma tai muuttaa 
jokin tilanne? Se ei takuulla vie kuin vain 
pienen hetken, koska Hän on suuri eikä 
ole olemassa mitään, mikä olisi Hänelle 
liian vaikeaa!

Sinä olet ihmeellinen, HERRA, ja sinä ansaitset kaiken ylistyksen, 
sillä sinä olet paljon suurempi kuin kukaan pystyy edes 

ymmärtämään.

Psalmi 145:3 CEV

Minun Jumalani on niin suuri - niin mahtava ja 
voimakas, eikä ole olemassa mitään, mitä Hän 

ei pystyisi tekemään. Minä olen päättänyt antaa 
itsestäni ainoastaan parasta Hänelle ja miellyttää 

Häntä kaikessa siinä mitä minä teen. 

RUKOILLAAN
Raamatun luku - Psalmi 24:1
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Voi olla, että kaikki 
ihmiset eivät ehkä pidä 
sinusta sen takia, että sinä 
rukoilet kaiken aikaa, luet 
Raamattuasi ja puhut paljon 
Jeesuksesta. Muista se, 
että monet eivät myöskään 

pitäneet Jeesuksesta, koska Hän sanoi olevansa Jumalan Poika. 
Tämä ei kuitenkaan estänyt Jeesusta olemasta sitä kuka Hän on 
(Johanneksen evankeliumi 8:58 TLB). 

Raamattu kertoo meille siitä, kuinka jotkut ihmiset vihasivat 
myös Danielia sen takia, koska hän rakasti ja totteli Herraa. He 
jopa uhkasivat heittää Danielin leijonien ruuaksi, mutta se ei 
hetkauttanut Danielia lainkaan, vaan hän pysyi yhä Herralle 
uskollisena. Pysy sinäkin uskollisena Jumalan Sanalle niin kuin 
Daniel ja julista Sanaa rohkeasti kaikkialla missä kuljetkin.

Pysy uskollisena
SUNNUNTAI

29

Raamatun luku 
Danielin kirja 6:10-12 TLB

Kiitos Herra, että opetat minua pysymään sinulle
 uskollisena kaikkina aikoina, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

Joka vähimmässä on 
uskollinen, on paljossakin 

uskollinen...

Luukkaan evankeliumi 16:10
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Herra Jeesus kertoi kerran 
opettavaisen tarinan kahdesta 

taloa rakentavasta miehestä. Toinen heistä rakensi talonsa 
kalliolle, kun taas toinen rakensi omansa hiekalle. Kun myrsky 
puhkesi, se talo, joka oli rakennettu kalliolle, pysyi hyvin pystyssä 
ja kesti kaiken tuulen ja sateen, mutta hiekalle rakennettu talo 
taas hajosi myrskyn voimasta. Jumalan Sana, joka on myös Kristus, 
on tämä Kallio. Kun sinä rakennat oman elämäsi tämän Sanan 
varaan, sinä olet samankaltainen kuin tämä mies, joka rakensi 
talonsa kalliolle. Kun elämän myrskyt pauhaavat sinua kohti, sinä 
tulet pysymään vahvana ja pystyssä sen takia, että elämäsi on 
perustettu Kalliolle — Jumalan Sanan varaan.

Rakenna kalliolle
MAANANTAI

30

Raamatun luku 
Matteuksen evankeliumi  7:24-27

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että sait uskoni nousemaan 
tänään sydämessäni ja tästä siunatusta itsevarmuudesta, 
jonka saan sinun Sanastasi. Seison Sanassasi lujana nyt ja 

aina. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Ja nyt minä uskon teidät Jumalan 
ja hänen huolenpitonsa suojiin 

ja hänen ihmeellisten sanojensa 
haltuun, jotka ovat kykeneviä 
rakentamaan teidän uskoanne 
ja antamaan teille perintöosan 

niiden joukossa, jotka ovat erilleen 
asetettuina häntä itseään varten.

Apostolien teot 20:32 TLB
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TIISTAI 

31
Ole rohkea puhumaan 

Jeesuksesta!

Mikäli sinä häpeät minua ja minun sanomaani, silloin 
myös Ihmisen Poika häpeää sinua, kun hän saapuu omassa 

kirkkaudessaan ja hänen Isänsä ja pyhien enkeleiden kirkkaudessa. 

Luukkaan evankeliumi 9:26 CEV

Jotkut lapset piilottavat Raamattunsa, 
koska he eivät halua, että heidän kaverinsa 
nauraisivat heille. Älä sinä ole tällainen. 
Ole aina rohkeana julistamaan sitä, että 
sinä olet uudestisyntynyt ja sitä, että 
Jeesus on elämäsi Herra. Jumalan lapsena 
sinun tulee olla ylpeä siitä, että saat kertoa 
ihmisille olevasi kristitty ja että Jeesus elää 
sinussa. Jeesus sanoi itse, että Hän olisi 
ylpeä kertoessaan Jumalalle ja enkeleille 
kaikista heistä, jotka eivät häpeä Häntä. 
Eikö olekin mahtavaa? Joten mikäli sinä 
siis haluat, että Jeesus kertoo juuri sinusta 
taivaassa, silloin sinun tulee myös ilmaista 
avoimesti rakkauttasi Häntä kohtaan.

Raamatun luku - Markuksen evankeliumi 8:35

Olen iloinen saadessani tulla tunnistetuksi taivaan ja 
maan Luojan kanssa. Minä otan tästä todellisuudesta 
kaiken hyödyn irti ja puhun sillä rohkeudella rauhaa, 
eteenpäin menemistä, terveyttä ja voittoja elämääni, 

jonka olen saanut itselleni Kristuksessa, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

SANO TÄMÄ
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RAAMATTUVISA
VALITSE OIKEA VAIHTOEHTO

1.  Kun Joosef oli menossa tapaamaan Faaraota, hän
 _________ (1. Mooseksen kirja 41:14) 
a)  karkasi vankilasta  b) leikkautti hiuksensa ja vaihtoi  
 vaatteensa  c) piti samat vaatteet päällään.

2.  Unen tulkinta kertoi _________ (1. Mooseksen kirja
 41:27) 
a)  seitsemästä yltäkylläisyyden vuodesta ja seitsemästä  
 nälänhädän vuodesta. 
b)  seitsemästä lehmästä ja seitsemästä tähkäpäästä. 
c)  laihoista ja rumista lehmistä.

TOTTA VAI TARUA
3.  Toinen, ylimmäisestä juomanlaskijasta ja ylimmäisestä
 leipojasta, näki unta rypäleistä, kun taas toinen näki
 unta täysistä leipäkoreista. Totta vai tarua.

4.  Joosef ei auttanut heitä tulkitsemaan heidän uniaan.
 Totta vai tarua.

5.  Faarao antoi heille molemmille anteeksi ja palautti
 heidät heidän aikaisempiin virkoihinsa. Totta vai tarua.
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VITSAUS 1

VITSAUS 2

VITSAUS 3

VITSAUS 4

VITSAUS 5

VITSAUS 6

VITSAUS 7

VITSAUS 8

VITSAUS 9

VITSAUS 10

ESIKOISTEN KUOLEMA

HEINÄSIRKAT

PIMEYS

NIILIN VESI MUUTTUI 
VEREKSI

SYÖPÄLÄISET

PAARMAT

SAMMAKOT

RUTTOTAUTI KARJASSA

RAKEET

MÄRKÄPAISEET
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BUILDING THE TABERNACLE
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PAGE 4I
VALITSE OIKEA VAIHTOEHTO

1.  Kun Joosef oli menossa tapaamaan Faaraota,hän
b) leikkautti hiuksensa ja vaihtoi vaatteensa.

2.  Uni tarkoitti
a)  seitsemää yltäkylläisyyden vuotta ja seitsemää 
 nälänhädän vuotta.
.

TOTTA VAI TARUA

3.  Toinen, ylimmäisestä juomanlaskijasta ja ylimmäisestä
 leipojasta, näki unta rypäleistä, kun taas toinen näki 
 unta täysistä leipäkoreista. Totta.

4.   Joosef ei auttanut heitä tulkitsemaan heidän uniaan. 
 Tarua.

5.  Faarao antoi heille molemmille anteeksi ja palautti 
 heidät heidän aikaisempiin virkoihinsa. Tarua.
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Eläinpuiston säännöt

1.  Huolimatta siitä, miten mukavia osa eläimistä saattaa 
 olla sinua kohtaan, älä koskaan ruoki niitä ilman 
 eläintenhoitajan lupaa.

2.  Eläinpuistossa on paljon kylttejä ja opasteita, joita sinun
  tulee seurata. Mikäli et ole varma jostain asiasta, voit 
 kysyä henkilökunnalta apua.

3.  Kaikki eläinpuiston eläimet eivät ole ystävällisiä ihmisiä 
 kohtaan. Monet niistä on villieläimiä, joten sinun ei 
 kannata yrittää koskea niihin tai leikkiä niiden kanssa.

4.  Muista se, että eläinpuisto ei ole leikkipuisto. Sen takia 
 älä kiipeä aitoihin, pelleile eläimille tai leiki turhan kovasti
 eläintarhassa vieraillessasi.

On aina mahtavaa käydä eläinpuistossa. Siellä on niin paljon 
erilaisia eläimiä, joita voit nähdä ja havaita. Vaikka 
eläinpuisto on tosi kiva paikka, siellä on myös omat 

sääntönsä, jotta siellä käyminen olisi sinulle turvallista. 
Tässä niistä säännöistä muutama:

Herkut



5.  On tärkeää, että muistat pysyä koko ajan perheesi 
 tai ryhmäsi lähettyvillä. Eläintarhan kaikki alueet eivät 
 ole turvallisia etkä sinä varmasti halua joutua hukkaan.

6.  Noudata kaikkia niitä ohjeita, mitä sinulle on 
 eläinpuistossa annettu. Mikäli sinulla on opas, kuuntele 
 häntä tarkasti, kun hän kertoo asioita eläinpuistosta.

7.  Kaikista tärkeimpänä, pidä hauskaa opetellessasi asioita 
 eri eläimistä! Juuri sen takia sinä olet käymässä 
 eläinpuistossa!
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Herkut



47



48

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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