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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; Älä anna minkään 
pysäyttää sinua, Lammas vai vuohi, 
Kuin pienet appelsiinin siemenet, --- 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 
“Museon säännöt”. Löydät kaiken tämän 
ja paljon muutakin tästä tämän kuun 
julkaisusta, suosikki päivän sanastasi, 
Rapsodia Todellisuuksista Lapsille.
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KESKIVIIKKO 

1

Älä anna 
minkään 
pysäyttää 

sinua!

Niinkuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni 
halajaa sinua, Jumala.

Psalmit 42:1

Rakastan sitä, miten Kuningas Daavid 
vertasi hänen nälkäänsä Jumalaa 
kohtaan oikein janoissaan olevaan 
peuraan, joka olisi valmis tekemään 
ja riskeeraamaan kaiken saadakseen 
vettä. Mikään ei pystyisi pysäyttämään 
sitä! Juuri tämä on se tapa, miten 
sinun tulisi suhtautua Jumalaan ja 
Hänen Sanaansa koko loppuvuoden 
ajan. 2020 on sinun täydellisyyden 
vuotesi, joten älä anna minkään estää 
sinua uskomasta tähän totuuteen ja 
nauttimasta sen mukana tulevista 
siunauksista. Pysy keskittyneenä 
Jumalaan ja Hänen Sanaansa!

Raamatun luku - 1. Korinttolaiskirje 2:9-10

Tämä on minun täydellisyyden vuoteni; siksi 
kukaan tai mikään ei ole tarpeeksi vahva 

pysäyttämään minua. Halleluja!

SANO TÄMÄ
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TORSTAI

2
“Ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.”

2. Pietarin kirje 3:18

Mikäli olet lukenut Lasten Rapsodiaa 
säännöllisesti vuoden ensimmäiset kolme 
kuukautta, olen varma siitä, että sinä olet 
oppinut monia uusia ja kiinnostavia asioita 
siitä, mitä sinulla on Kristuksessa ja siitä 
keneksi Jumala on sinut luonut. Opittavaa 
riittää silti vielä paljon.

Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että 
mikäli sinä olet joskus käynyt oikein korkeassa 
rakennuksessa, olet huomannut samalla, 
että mitä korkeammalle sinä nouset, sitä 
paremmin sinä näet. Tämä sama tapahtuu 
myös sinun tuntemuksellesi Jumalasta. Sinä 
saatat ajatella tällä hetkellä, että tiedät jo 
todella paljon, mutta kun jatkat opiskelua, 
tulet liikkumaan syvemmälle Jumalassa. Ja 
pian tämän jälkeen, sinä alat näkemään 
pidemmälle ja tuntemaan Häntä sekä kaikkia 
Hänen siunauksia elämässäsi paremmin. 
Sinä tykkäät varmasti tästä, vai mitä?

Raamatun luku - 1. Pietarin kirje 2:2

Kiitos Isä siitä, että opetat minua 
ottamaan aikaa rukoilemiseen ja 

Raamatun opiskeluun, jotta kasvaisin sinun 
tuntemisessa. Aamen.

SANO TÄMÄ

Kasva 
tuntemisessa
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Mitä enemmän sinä opit Jumalan Sanaa 
ja toimit sen mukaisesti, sitä enemmän 
maailma näkee Jeesuksen sinussa. Se, että 
sinä rakastat ympärilläsi olevia ihmisiä ja olet 
heille ystävällinen, on yksi niistä tavoista, mitä 
kautta he näkevät Jeesuksen sinussa.

Koska Jeesus on Sana, tulevat muut ihmiset 
kuten ystäväsi, koulukaverisi ja naapurisi 
varmasti näkemään Jeesuksen sinussa silloin, 
kun sinä teet joka päivä elämässäsi sen, mitä 
Jumalan Sana sanoo. Anna nyt Jumalan 
Sanan oppimisen ja sen mukaan elämisen 
olla tärkein tavoitteesi koko loppuvuoden 
ajan, jotta maailma voisi nähdä Jeesuksen 
sinussa!

Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he 
näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, 

joka on taivaissa.

Matteus 5:16

Minä olen samanlainen kuin Jeesus, koska Herra 
on tehnyt minusta samanlaisen. Riippumatta siitä, 

missä olen tai millainen vallitseva tilanne on, 
maailma saa nähdä minussa aina vain Jeesuksen. 
Minä tuon Jeesuksen esiin sanoissani, luonteessani 
ja elämäntyylissäni, vielä enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin!

SANO TÄMÄ

Anna maailman 
nähdä Jeesus 

sinussa!

PERJANTAI

3

Raamatun luku - 1. Pietarin kirje 4:8
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Varjelevat 
enkelit

LAUANTAI

4

Raamatun mukaan jotkut ihmiset eivät 
pitäneet apostoli Pietarista, koska hän 
rakasti Evankeliumin julistamista sekä 
paransi sairaita Jeesuksen Nimessä. Sen 
takia he vangitsivat hänet. Tällöin muut 
uskovaiset ympäri kaupunkia rukoilivat 
Pietarin vapauttamisen puolesta, jolloin 
Jumala lähetti enkelin vapauttamaan 
Pietarin kuultuaan rukoukset. Enkelin 
saavuttua vankilaan kaikki kettingit, joilla 
Pietari oli sidottu, irtosivat hänen käsistään 
ja jaloistaan sekä portit avautuivat, jotta 
hän voisi kulkea niiden läpi. Millainen 
ihme!

Tiedätkö sinä sitä, että sinun ympärilläsi 
on tänään enkeleitä? Enkelien tehtävänä 
on pitää sinut turvassa vaikeuksilta. 
Halleluja!

Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, 
missä ikinä kuljet.

Psalmit 91:11

Kaikkialla minun ympärilläni on Jumalan 
enkeleitä pitämässä minut turvassa ja 

auttamassa minua kaikessa, mihin tarvitsen 
apua. Siksi minä olen hyvin varjeltuna 

kaikkialla. Halleluja!

SANO TÄMÄ
Raamatunluku - Apostolien teot 5:25-26
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Lampaat ovat kuuliaisia ja tottelevat 
paimentaan. Vuohia taas on vaikea johtaa, 
sillä ne ovat hyvin itsepäisiä eläimiä. Toisin 
kuin lampaita, vuohia täytyy pakottaa, jotta 
ne kulkevat oikeaan suuntaan. Yksi paimen 
voi siis johtaa helposti kahtakymmentä 
lammasta, mutta jo kolmenkin vuohen 
johtaminen tuottaa hänelle vaikeuksia. Voitko 
sinä nähdä nyt syyn sille, miksi Jeesus vertasi 
seuraajiaan lampaisiin tämän päivän ulkoa 
opeteltavassa Raamatunpaikassamme?

Nyt, kun sinä tiedät eron lampaiden ja 
vuohien välillä, haluan kysyä sinulta: Kumpi 
sinä olet? Mikäli sinä olet lammas, sinun tulee 
siinä tapauksessa opetella kuuntelemaan 
Jumalan Sanaa aikomuksenasi tehdä 
heti kaikki se, mitä siinä sanotaan; ilman 
minkäänlaista viivyttelyä.

Lammas vai 
vuohi?

SUNNUNTAI

5

Raamatun luku - 
Psalmit 95:7

Kiitos Isä siitä, että opetat minulle Sanaasi. Minä olen 
sinun Henkesi johdattama lammas ja seuraan 

päivittäin sinun Sanaasi, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä 
tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

Johannes 10:27
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“Kuinka usein sinä syöt?” Tähän kysymykseen 
kaikki vastaavat varmasti hieman eri tavalla. 
Jotkut ihmiset syövät kolme kertaa päivässä, toiset 
taas ainakin neljä kertaa, kun taas jotkut syövät 
joka kerta, kun he näkevät ruokaa. Tiedän, että 
syöminen on tärkeää, jotta sinä saisit vahvat luut 
ja lihakset, mutta on vielä tärkeämpää opiskella 
Jumalan Sanaa.

Elämä ja terveys tulevat Jumalan Sanasta 
eivätkä vain siitä ruuasta, jota sinä syöt. 
Opiskellessasi Raamattuasi sinä ruokit sinun 
henkeäsi, ja mitä enemmän sitä teet, sitä 
terveemmäksi, vahvemmaksi, onnellisemmaksi 
ja viisaammaksi sinä tulet. Valitettavasti jotkut 
kristityt eivät kuitenkaan osoita juurikaan 
kiinnostusta Raamatun opiskeluun. Mutta sinä 
olet erilainen kuin he, vai mitä? Minä tiedän, että 
sinä olet! Joten jatka siis Raamattusi ja Rapsodia 
Todellisuuksista lapsille -kirjan opiskelua.

Opiskele 
Raamattuasi

MAANANTAI

6

Raamatun luku - 
Sananlaskut 4:20-22 TLB

Kiitos Isä siitä, että opetat minulle tänään miten tärkeää ja 
hyödyllistä sinun Sanasi jatkuva opiskelu on, Jeesuksen Ni-

messä. Aamen.

RUKOILLAAN

“Jeesus vastasi hänelle: “Kirjoitettu on: ‘Ei ihminen 
elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan 

sanasta.’”

Luukkaan evankeliumi 4:4
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TIISTAI

7
Kuin pienet 
appelsiinin 
siemenet

Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin 
Libanonin setri.

Psalmit 92:12

Tiedätkö sinä, miltä appelsiinipuun 
siemenet näyttävät? Onko näillä siemenillä 
oksia, lehtiä tai kukkia? Ei takuulla ole! 
Mutta jokainen näistä pienistä siemenistä 
voi kasvaa suureksi ja korkeaksi puuksi, 
joka tuottaa paljon appelsiineja silloin, 
kun siemenet istutaan ravinteikkaaseen 
maaperään.

Ne lapset, jotka rakastavat Jumalaa 
ja tekevät Hänen Sanansa mukaisesti, 
ovat kuin pieniä appelsiinipuun siemeniä 
ravinteikkaaseen maaperään istutettuina. 
Heistä kasvaa vahvoja ja terveitä miehiä 
ja naisia. Sinun tulee siis tulla istutetuksi 
Jumalan Sanaan opiskelemalla ja 
puhumalla sitä ääneen.

Raamatun luku - Psalmit 92:12

Minä olen menestys Jeesuksen Nimessä. 
Suurempi on Hän, joka on minussa, kuin 

hän, joka on maailmassa.

SANO TÄMÄ
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KESKIVIIKKO

8
...sillä pimeys väistyy, ja todellinen valo jo loistaa.

1. Johanneksen kirje 2:8 NKJV

Yksi valon suurimmista hyödyistä 
on se, että sen avulla sinä näet 
paremmin. Jumalan Sana on se 
todellinen valo, joka näyttää sinulle 
sen, kuka sinä oikeasti olet. Mikäli 
sinä haluat todella tietää sen kuka 
sinä olet, sinun tulee tutkiskella itseäsi 
Jumalan Sanan valossa. Jumalan 
Sanan valossa sinä tulet näkemään 
sen, että sinä olet voittaja ja enemmän 
kuin menestyjä! Jumalan Sanan valo 
näyttää sinulle, että sinä olet rikas, 
terve ja menestyvä!

Raamatun luku - Johannes 1:9

Minä olen maailman valo ja minä loistan 
aina vaan kirkkaammin. Mikään ei voi 
sammuttaa minusta loistavaa valoa. 

Halleluja!

SANO TÄMÄ

Todellinen 
valo
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Mikäli joku lapsi syntyisi apinoiden keskelle 
ja eläisi heidän kanssaan, hän varmasti 
ajattelisi olevansa apina ja käyttäytyisi 
samalla tavalla heidän kanssaan, vai mitä? 
Samalla tavalla käy, mikäli sinä Jumalan 
lapsena et elä Jumalan Sanassa. Silloin 
sinä käyttäytyisit tavallisten ihmisten tavoin 
tietämättömänä siitä, kuka sinä todella olet 
Kristuksessa. Tämä tilanne muistuttaisi siis 
sitä apinoiden keskellä kasvanutta lasta, 
vai mitä?

Mutta kun sinä pysyt Jumalan Sanassa, 
sinä tulet tuntemaan sen todellisen 
persoonan, joksi Jumala on sinut luonut ja 
tulet olemaan juuri tämä persoona. Joten 
pysy Sanassa opiskelemalla Raamattuasi 
sekä Rapsodia Todellisuuksista lapsille 
-kirjaa joka päivä.

Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä 
maailmassa.

1. Johanneksen kirje 4:17

Kiitos Isä tästä mahtavasta lahjasta 
Sanassasi. Kun minä mietiskelen 

Sanaasi joka päivä, elämäni tulee 
paremmaksi, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

RUKOILLAAN

Pysy 
Sanassa!

TORSTAI

9

Raamatun luku - Heprealaiskirje 4:12
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Jeesus voitti 
sinun vuoksesi!

PERJANTAI

10

Syy sille, miksi Herra Jeesus kärsi ja 
kuoli ristillä, oli se, että se mahdollistaisi 
meille elämän voitossa. Raamattu 
sanoo, että Hän antoi oman elämänsä 
vapaaehtoisesti ja meni helvettiin. 
Siellä Hän kamppaili helvetin valtoja, 
voimia ja sotajoukkoja vastaan ja 
päihitti ne kaikki.

Jeesus voitti tämän mahtavan voiton 
sinun vuoksesi, jotta sinun ei tarvitsisi 
koskaan tulla päihitetyksi tai kohdata 
elämässäsi epäonnistumisia. Tämä 
on se syy sille, miksi sinun pitäisi 
päättää jo heti tänään elää elämääsi 
tässä voitossa.

“Riisuttuaan aseet hallituksilta ja valloilta, Hän teki heistä 
julkisen spektaakkelin, voittaen näin heidät.”

Kolossalaiskirje 2:15

Kiitos Herra Jeesus siitä, että annoit minulle 
voiton yli pimeyden voimien ja valtojen sekä 

jokaisen kohtaamani hasteen, Aamen.

RUKOILLAAN
Raamatun luku - Roomalaiskirje 8:37
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Tämän päivän avausjakeemme 
on hyvin kaunis Raamatunjae. Se 
kertoo sinulle siitä, kuinka paljon 
Jumala sinua rakastaa. Siinä lukee, 
“Jumala on rakastanut maailmaa 

niin paljon…”, eikä tällä suinkaan tarkoiteta maailmaa 
erilaisine laitteineen ja taloineen, vaan tällä tarkoitetaan 
ihmisiä. Jeesuksen uhraaminen ristillä sinun puolestasi oli 
todellakin sen arvoista. Sinä olet Jumalan silmissä todella 
kallisarvoinen. Ole sen takia tietoinen Jumalan rakkaudesta 
sinua kohtaan samalla, kun valmistaudut pääsiäiseen. Älä 
anna kenenkään tehdä tai sanoa sinulle mitään sellaista, 
mikä saisi sinut tuntemaan itsesi vähäpätöisemmäksi. 
Kaiken tämän lisäksi Jumalan rakkaus sinua kohtaan ei 
tule koskaan vähenemään tai loppumaan (Jeremia 31:3). 
Kunnia Jumalalle!

Ole tietoinen 
Hänen 

rakkaudestaan

LAUANTAI

11

Raamatun luku - 1. 
Johanneksen kirje 3:1

Minä olen tietoinen Jumalan täydellisestä, 
järkähtämättömästä, loppumattomasta ja 

katoamattomasta rakkaudesta minua kohtaan.
Halleluja!

SANO TÄMÄ

Jumala on rakastanut 
maailmaa niin paljon, että 

antoi ainoan Poikansa, jottei 
yksikään, joka Häneen uskoo, 

joutuisi kadotukseen, vaan 
saisi iankaikkisen elämän.

Johanneksen evankeliumi 3:16
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Hyvää Pääsiäistä! Tänään me 
juhlimme Herran Jeesuksen 
ylösnousemusta. Hänen, joka tarjosi 
itsensä uhrina koko maailman 
puolesta. Me muistelemme tänään 
kaikkea sitä, mitä Hän teki meidän 
puolestamme. Hän tuli tehdäkseen 
meistä kaikista “ihmisten kalastajia”. 
Silloin, kun Hän kutsui Pietarin ja 

hänen veljensä Andreaksen Galilea-järven rannalla, Hän 
sanoi heille: “Seuratkaa Minua, niin minä teen teistä ihmisten 
kalastajia” (Matteuksen evankeliumi 4:19).

Tämä tarkoittaa myös sinua: mene omaan maailmaasi ja 
kuin kalastaja, joka kalastaa kaloja, kalasta sinä ihmisiä 
Jumalalle kertomalla heille Jeesuksesta. Sinä voit käyttää 
apuna sivulta 48 löytyvää pelastusrukousta voittaessasi 
heidät Hänelle.

“Ihmisten 
kalastajat”

SUNNUNTAI

12

Raamatun luku - 
Johanneksen 

evankeliumi 20:21
Kiitos Isä siitä, että lähetit Jeesuksen kuolemaan koko maail-
man puolesta ja teit minusta ihmisten kalastajan kertoakseni 

tämän viestin kaikille, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Jeesus sanoi heille: 
“Seuratkaa Minua, niin 

minä teen teistä ihmisten 
kalastajia.”

Matteuksen evankeliumi 4:19 
NKJV

SANO TÄMÄ
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1. Se on Raamatussa Vanhan Testamentin neljäs 
kirja.

2. Se koostuu yhteensä 36:sta kappaleesta.

3. Kaikista pisin kappale on kappale 7, jossa on peräti 
89 jaetta.

4. Kirjan nimi englanniksi on “Numbers” eli “Numerot”, 
koska kirja alkaa luettelolla siitä israelilaisten 
väestömäärästä, jonka Mooses johdatti pois 
Egyptistä. (4. Mooseksen kirja 1:1-3).

RAAMATUN 

FAKTOJA
4. MOOSEKSEN 
KIRJASTA
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5. Tämä kirja kuvaa tarkasti Israelin lasten 40 
vuotta kestänyttä vaellusta erämaassa.

6. Tämä kirja kertoo myös Raamatussa 
esiintyvän Puhuvan aasin tapauksen (4. Moos. 
22:27-30).

7. Kappaleissa 17 ja 36 on kaikista vähiten 
jakeita; molemmat koostuvat 13:sta jakeesta.

RAAMATUN 

FAKTOJA
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MAANANTAI

13
Meidän suuri 
kuninkaamme 

elää!

Kristus tulee aikanaan, siunatun ja ainoan Kaikkivaltiaan 
Jumalan, kuninkaiden Kuninkaan ja herrojen Herran, 

paljastamaksi taivaasta.

1. kirje Timoteukselle 6:15 TLB

Historiankirjat ovat täynnä tarinoita suurista 
kuninkaista, jotka hallitsivat sekä suuria 
että pienempiä valtakuntia. Jotkut näistä 
kuninkaista elivät todella poikkeukselliset 
elämät, mutta kukaan heistä ei ole enää 
kuitenkaan täällä hallitsemassa. On vain yksi 
Kuningas, joka on heitä kaikkia suurempi ja 
jota kuolema ei pystynyt pitämään otteessaan 
- Hänen Nimensä on Jeesus!

Hän on meidän kuninkaamme, joka ei elä 
vain historian kirjojen sivuilla. Hän on elossa 
juuri tänään sinun ja minun takia. Kunnia 
Jumalalle!

Kerro jollekin toiselle Hänestä tänään 
samalla, kun juhlit Hänen ylösnousemustaan, 
jotta muutkin voivat kokea Hänen rakkauden ja 
pelastuksen ihan niinkuin sinäkin olet kokenut.

Raamatun luku - Matteuksen evankeliumi 
2:1-2

Herra Jeesus, sinä olet Kuninkaiden 
kuningas ja Herrojen herra. Kaikki loisto, 
kunnia ja voima kuuluvat sinulle nyt ja 

iankaikkisesti.

SANO TÄMÄ
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TORSTAI

14
Minä olen Hän, joka elää. Hän, joka oli kuollut, mutta 
katsokaa, minä olen elossa aina ja ikuisesti. Aamen.

Johanneksen ilmestys 1:18 NKJV

Silloin, kun Herramme Jeesus luovutti 
elämänsä pois ristillä, hän ei jäänyt suinkaan 
kuolleeksi. Raamattu sanoo, että Hän nousi 
kolmantena päivänä voitokkaasti kuolleista ja 
Hän elää nyt aina ja iankaikkisesti! Halleluja! 
Kerro tästä ystävillesi, luokkatovereillesi, 
naapureillesi ja perheellesi. Heidän ei 
todellakaan tarvitse enää käydä läpi kipuja 
ja vaikeuksia. Herramme Jeesus on jo 
kärsinyt ne kaikki heidän puolestaan. Ainut 
asia, mitä heidän tarvitsee enää vain tehdä, 
on Hänen hyväksyminen heidän Herrakseen 
ja Pelastajakseen. Sinä voit käyttää tässä 
apuna sivulta 48 löytyvää rukousta, kun 
tahdot johdattaa heidät Kristukselle.

Raamatun luku - Johanneksen Evankeliumi 3:17

Jeesus on elossa ja Hän on Herra, joka 
hallitsee yli kaiken!

SANO TÄMÄ

Jeesus 
elää!
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Riippumatta siitä, milloin sinä 
teet jotain väärin ja kerrot siitä 
Jumalalle, Hän ei ainoastaan anna 
sinulle anteeksi vaan Hän myös 
unohtaa sinun tekosi samantien, 
kun sinä sanot “Minä pyydän 
anteeksi.” Eikö tämä olekin hienoa! 
Tämä kaikki tarkoittaa siis sitä, että 
sinun ei tarvitse olla allapäin eilen 
tekemästäsi virheestä, sillä Jumala 
on jo antanut sen sinulle anteeksi ja 
unohtanut koko virheen. Sinä voit 
myös tulla enemmän taivaallisen 
Isäsi kaltaiseksi ja sen lisäksi, että 
annat anteeksi, voit myös unohtaa 
kaikki ystäviesi sinua kohtaan 
tekemät virheet ja vääryydet.

Mutta mikäli me tunnustamme Hänelle syntimme, voimme 
luottaa Häneen siinä, että Hän antaa meille anteeksi ja 

puhdistaa meidät kaikesta väärästä…

1. Johanneksen kirje 1:9 TLB

Kiitos Herra tämänpäiväisestä opetuksesta 
Sanasi kautta minulle siitä, kuinka tärkeää 

todellinen anteeksiantaminen on, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

Anna 
anteeksi ja 

unohda

KESKIVIIKKO

15

Raamatun luku - Markuksen evankeliumi 
11:25-26
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Sinun uusi 
luonteesi!

TORSTAI 

16

Ne, jotka eivät ole uudestisyntyneitä, 
ovat Saatanan hallintavallan alaisena. 
Heidän syntinen luontonsa hallitsee heitä! 
Raamattu sanoo, että tällaiset ihmiset eivät 
voi miellyttää Jumalaa, koska he eivät ole 
olleet Sanalle kuuliaisia. Mutta sinä et ole 
tällainen, koska sinä olet uudestisyntynyt. 
Kun sinä olet uudestisyntynyt, silloin 
sinua hallitsee sinun uusi luontosi, joka 
on vanhurskauden luonto. Nyt sinun on 
todella helppoa toimia ja elää oikein, 
koska sinä olet uusi luomus Kristuksessa 
Jeesuksessa!

...ne, jotka ovat edelleen oman syntisen luontonsa 
kontrollin alaisena…eivät voi koskaan miellyttää 

Jumalaa. Mutta te ette ole sellaisia…

Roomalaiskirje 8:8-9 TBL

Minä sanon oikeita asioita ja teen 
hyviä tekoja, jotka miellyttävät 

Jumalaa, koska minä olen vanhurskas!

SANO TÄMÄ
Raamatun luku - 1. kirje Timoteukselle 2:1
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Haluaisitko sinä jatkaa 
tästä eteenpäin nelinkontin 
kulkien ja haukkuen kuin 
koira koko loppuelämäsi 

Synti ei ole 
luonnollista 

sinulle

PERJANTAI

17

Raamatun luku - 
Roomalaiskirje 6:14

Minä elän jumalallista elämää. Minä en tee syntiä, koska 
olen uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Ei kukaan, joka on syntynyt 
Jumalan perheeseen 

harjoita synnin tekemistä, 
koska Jumalan elämä on nyt 

hänessä…

1. Johanneksen kirje 3:9 TLB

ajan? Luonnollisesti koirat haukkuvat ja kävelevät neljällä 
jalalla, mutta ihmistä ei ole luotu elämään tällä tavoin. 
Tällainen käytös ei ole luonnollista ihmiselle. Tästä samasta 
asiasta on kyse synnin ja sinun kanssa! Silloin, kun sinä 
uudestisynnyit, sinun luontosi muuttui, ja nyt synti ei ole enää 
yhdenmukainen tämän uuden elämän kanssa, joka sinulla 
on juuri nyt. Sinä saatat kyllä tehdä virheitä silloin tällöin, 
siellä sun täällä, mutta sinä et voi elää synnissä. Se ei ole 
luonnollista sinulle. Minusta tämä on aivan mahtavaa! Tämä 
tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse murehtia synneistä enää. 
Halleluja!
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Voitelu antaa sinulle yliluonnollisen kyvyn tehdä suuria ja 
mahtavia asioita Jumalalle. Jeesus teki paljon ihmeitä, koska 
Hänet oli voideltu. Jeesus on Voideltu, ja kun Hän tulee sinun 
elämääsi, silloin Hän aikaansaa sen, että Hänen voitelunsa 
alkaa toimimaan myös sinussa. Tämä voitelu opastaa sinua 
kaikessa ja opettaa sinulle kaiken. Pyhä Henki on voidellut 
sinut, mikä tarkoittaa sitä, että sinun sisälläsi on Jumalan 
voima suurien ja mahtavien tekojen tekemiseen.

Sinut on 
voideltu

LAUANTAI

18

Raamatun luku - 
Markuksen 

evankeliumi 16:17

Minä olen voideltu. Tästä syystä minä olen täynnä viisautta, 
ymmärrystä ja voimaa tehdä suuria ja mahtavia asioita!

SANO TÄMÄ

...Hän joka lujittaa meidät… 
ja on voidellut meidät, on 

Jumala.

2. Korinttolaiskirje 1:21 
NKJV
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SUNNUNTAI

19
Supersankarit

Sitten Jeesus palasi takaisin Galileaan täynnä Pyhän 
Hengen voimaa. Pian hänestä tuli hyvin tunnettu joka 

puolella tätä seutua.

Luukkaan evankeliumi 4:14 TLB

Herra Jeesus on meidän supersankari. 
Kun Hän oli täällä maan päällä, Hän oli 
todella suosittu ihmisten keskuudessa, 
koska Hän paransi paljon sairaita ja 
teki hyviä asioita. Mutta Hän ei olisi 
voinut tehdä näitä asioita ilman Pyhää 
Henkeä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
Pyhä Henki oli salaisuus kaikkiin näihin 
Hänen tekemiinsä sankaritekoihin.

Mutta tiedätkö mitä? Tämä sama Pyhä 
Henki elää tänään sinun sisälläsi! Tämä 
tekee myös sinusta supersankarin! Sinä 
voit tehdä ihan mitä tahansa! Sinä olet 
uusi supermies! Elä nyt supersankarina, 
joksi Jumala on sinut tehnyt Hänen 
Pyhän Henkensä kautta.

Raamatun luku - 1. Johanneksen kirje 4:4

Jumala on tehnyt minusta ihmeen. Minun 
elämäni on siunaus ja yllätys monille. 

Kunnia Jumalalle!

SANO TÄMÄ
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MAANANTAI

20
Jumalattomat pakenevat, vaikka kukaan ei jahtaa heitä! 

Mutta vanhurskaat ovat rohkeita kuin leijonat!

Sananlaskut 28:1 TLB

Oletko sinä koskaan ihmetellyt sitä, 
miksi Moosesta ei pelottanut julistaa 
Jumalan Sanaa Faaraolle? Tai miksi 
Daavid ei pelännyt Goljatia? Tai miten 
Simson pystyi käymään taistelua nuorta 
leijonaa vastaan? Tämä johtuu siitä, että 
he olivat täynnä Jumalan rohkeutta. Tämä 
rohkeus ei tule ihmisvoiman avulla, vaan 
Pyhän Hengen kautta. Tämä voima tulee 
elämääsi auttamaan sinua tekemään sen, 
mitä Jumala haluaa sinun tekevän. Se saa 
sinut myös kertomaan ystävillesi ja kaikille 
ympärilläsi oleville ihmisille Jeesuksesta. 
Tämä rohkeus on se, mitä sinä tarvitset 
tänään. Mutta sinun ei kuitenkaan tarvitse 
enää pyytää tätä voimaa Häneltä, koska se 
on jo sinussa.

Raamatun luku - Filippiläiskirje 1:14

Minä olen loistava ja erinomainen kaikessa 
siinä, mitä minä teen, koska Jumalan 

rohkeus on minussa. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Jumalalta 
tuleva rohkeus 

/ Jumalan 
rohkeus
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Jotkut Jumalan lapset tulevat 
hermostuneiksi ja huolestuneiksi 
kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat 
heitä vastaan. He ovat unohtaneet sen, 
että Raamattu julistaa, että sinä olet jo 
enemmän kuin voittaja (Roomalaiskirje 
8:37). Tämä tarkoittaa sitä, että sillä ei 
ole mitään väliä, kuka sinua vastaan 
on, koska sinä olet jo voittaja!

Tästä syystä yksikään ihminen, joka 
yrittää vastustaa sinua, ei ole enää 
minkäänlainen tekijä, joten sinun ei 
tarvitse olla huolissasi heistä! Mitä sinun 
tulisi sitten tehdä heidän suhteensa? 
Sinun tulisi rukoilla heidän puolestaan, 
jotta hekin tulisivat tuntemaan Jeesuksen 
ja alkaisivat palvelemaan Häntä heidän 
elämillään.

Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet 
heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka 

on maailmassa.

1. Johanneksen kirje 4:4

Suurempi elää minussa, joten siksi 
minä kieltäydyn pelkäämästä sitä, 

mitä muut ihmiset voivat tehdä 
minulle. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Heillä ei ole 
mitään väliä!

TIISTAI

21

Raamatun luku - Matteuksen evankeliumi 5:43-44
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Pyydä ja 
vastaanota!

KESKIVIIKKO

22

Kun sinä pyydät Jumalalta jotain, 
vaikka se olisi jotain, mitä Hän ei ole 
koskaan aikaisemmin tehnyt, Hän tulee 
tekemään sen sinulle! Eräässä tilanteessa 
Joosua rukoili, että aurinko ja kuu eivät 
liikkuisi ennen kuin israelilaiset olisivat 
hävittäneet vihollisensa kokonaan, ja 
Jumala vastasi tähän rukoukseen. Jumala 
pysäytti auringon ja kuun tämän yhden 
miehen rukouksen takia. Hän ei ollut 
koskaan aiemmin tehnyt mitään tällaista 
kenenkään puolesta, mutta Hän teki sen 
Joosualle. Sillä ei ole väliä, mikä se asia 
on, mitä sinä tarvitset elämässäsi tänä 
päivänä, sillä Jumala tulee aivan varmasti 
tekemään sen sinulle, jos sinä vain pyydät 
sitä Häneltä uskossa!

Sinä voit saada ihan mitä tahansa – mitä tahansa sinä 
pyydät rukouksessa – jos vain uskot.

Matteus 21:22 TLB

Kiitos rakas Pyhä Henki sinun 
läsnäolostasi minussa. Minä kiitän sinua 
siitä, että sinä aina kuulet minua, kun 

rukoilen, ja että sinä myös vastaat minun 
rukouksiini, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN
Raamatun luku - Joosua 10:12-15
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Kristitty ei ole vain joku ihminen, 
joka käy seurakunnassa. 
Kristittynä oleminen tarkoittaa 
sitä, että sinä olet sellainen kuin 
Kristus on. Tämä tarkoittaa sitä, 
että sinä toimit ja teet asioita niin 

kuin Jeesus. Sinä olet yhtä hyvä ja ystävällinen toisille kuin 
Hän on. Apostolit olivat ensimmäisiä ihmisiä, joita alettiin 
kutsumaan kristityiksi Antiokian kaupungissa, koska he 
tekivät samoja asioita kuin Jeesus. He julistivat Sanaa 
samalla tavalla kuin Jeesus, he paransivat sairaita, ajoivat 
ulos demoneja, tekivät ihmeitä ja olivat hyviä ja ystävällisiä 
heitä ympäröiville ihmisille. Tästä syystä heitä kutsuttiin 
kristityiksi! Sinä voit myös alkaa tehdä niitä samoja asioita, 
joita Jeesus teki, sinun omassa koulussasi ja sillä alueella, 
jossa sinä asut, koska sinä olet kristitty.

Kuka on 
kristitty?

TORSTAI

23

Raamatun luku - 
Markuksen evankeliumi 

16:17
Minä olen palava ja kirkas valo minun omalle 

maailmalleni.

SANO TÄMÄ

Antiokiassa alettiin 
kutsumaan ensimmäisen 

kerran uskovia kristityiksi.

Apostolien teot 11:26 TLB
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Jeesus oli veneessä Hänen 
opetuslastensa kanssa, ja suuret 
aallot alkoivat lyömään venettä 
jopa niin, että vene tuli melkein 
täyteen vettä ja alkoi jo uppoamaan. 
Opetuslapset olivat peloissaan 

ja juoksivat Jeesuksen luokse pyytäen apua. Jeesus 
yksinkertaisesti puhui tuulelle ja näin raivoisa myrsky 
tyyntyi, ja samantien tuli aivan peilityyntä! Opetuslapset 
olisivat voineet myös itse tyynnyttää myrskyn ja aallot 
puhumalla niille.

Kun sinä kohtaat jonkinlaisen haasteen omassa 
elämässäsi, puhu itse sille tilanteelle! Kun sinä puhut 
rohkeasti mille tahansa negatiiviselle tilanteelle ja 
käsket sen muuttua Jeesuksen Nimessä, se tulee aivan 
varmasti muuttumaan!

Puhu sille 
itse!

PERJANTAI

24

Raamatun luku - 
Markuksen evankeliumi 

4:37-40
Minä puhun omalle päivälleni ja kaikille haasteille, joita 

kohtaan tänään. Minä julistan, että minun päiväni on tuottelias, 
ja että kaikki asiat vaikuttavat minun parhaakseni, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.

Silloin hän nousi, nuhteli tuulta 
ja käski merta: “Vaikene, ole 
hiljaa!” Tuuli asettui, ja tuli 

aivan tyyntä.

Markuksen evankeliumi 
4:39 KJV

SANO TÄMÄ
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(Roomalaiskirje 8:1-2) SANALAATIKKO

Niin ei ___ siis ole mitään _________ 

niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa 

ovat, niille jotka eivät vaella ____ vaan 

____ mukaan. Sillä ____ hengen laki 

_______________ on __________ sinut 

synnin ja ______ laista.

Nyt                             Kadotustuomiota

Lihan                         Vapauttanut

Hengen                      Kristuksessa Jeesuksessa

Kuoleman                  Elämän
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Yhdistä viivalla oikea puhekupla oikean nimen 
kanssa.
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LAUANTAI

25
Sinulla on 
jo uskoa

...Jumala on jakanut meistä jokaiselle saman määrän 
uskoa”

Roomalaiskirje 12:3 NKJV

Jotkut ihmiset luulevat, että syy 
sille, miksi he kokevat elämässään 
vaikeuksia on se, että heillä ei 
ole uskoa. Mutta tämä ei ole 
lainkaan totta! Jokaisella kristityllä 
on uskoa. Sinä päivänä, kun sinä 
uudestisynnyit, sinä vastaanotit 
Jumalan kaltaisen uskon henkeesi. 
Raamattu sanoo, että Jumala on 
jakanut jokaiselle saman määrän 
uskoa. Raamattu ei sano, että 
Jumala olisi antanut uskon

vain joillekin ihmisille, vaan ihan 
kaikille. Tämä tarkoittaa siis myös 
sinua! Sinulla on uskoa! Joten laita 
uskosi toimimaan.

Raamatun luku - Roomalaiskirje 12:3-4 TLB

Minulla on Jumalan kaltainen usko, joka 
siirtää vuoria!

SANO TÄMÄ



3535

SUNNUNTAI

26
Mutta vanhurskaalla kaikki on hyvin…

Jesaja 3:10 TLB

Jumalan lapsena sinä kuulut Jumalan 
Kuningaskuntaan. Se on paikka, jossa sinä 
asut. Tässä Jumalan Kuningaskunnassa 
on omanlaisensa kieli. Me emme puhu 
epäilystä, pelkoa tai epäuskoa. Me 
emme puhu negatiivisia asioita meidän 
omia elämiämme koskien. Sen sijaan, 
mitä tahansa tapahtuukaan, sano aina 
itsellesi, että “kaikki on hyvin!” Tämä on 
Kuningaskunnan kieltä.

Raamatun luku - 2. Kuninkaiden kirja 4:26

Minun hengessäni, sielussani ja kehossani on 
kaikki hyvin. Kaikki on hyvin minun perheessäni 
ja kaikissa niissä asioissa, jotka koskevat minua, 

Jeesuksen Nimessä!

SANO TÄMÄ

Kaikki on 
hyvin!
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Kukaan ei voi tehdä Jumalan työtä 
ilman Pyhän Hengen apua. Jeesus teki 
ihmeitä Pyhän Hengen voiman kautta. 
Paavali ja muut apostolit Raamatussa 
saivat aikaan mahtavia ihmeitä ja 
merkkejä aivan kuten Jeesuskin, koska 
he olivat täynnä Pyhää Henkeä. Tämä 
sama Henki on voidellut sinut voimalla 
parantamaan sairaita, ajamaan ulos 
demoneita ja julistamaan Sanaa 
rohkeudella. Sinulla on voima tehdä 
niitä samoja asioita, joita Jeesus ja 
apostolit tekivät, koska sinulla on sama 
Pyhä Henki.

Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te 
saatte voiman…

Apostolien teot 1:8

Kiitos rakas Pyhä Henki sinun mahtavasta 
voimastasi minussa, ja siitä, että sinä 

autat minua saavuttamaan suuria asioita, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN

Sama Pyhä 
Henki!

MAANANTAI

27

Raamatun luku - Roomalaiskirje 8:11
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Herran 
salaisuus

TIISTAI

28

Etkö sinä rakastaisikin sitä, jos Jumala 
paljastaisi Hänen salaisuuksiaan sinulle? 
Raamattu kuitenkin sanoo, että Hän 
paljastaa salaisuutensa vain niille, jotka 
pelkäävät Häntä. Tämä ei tosin tarkoita 
niitä, jotka ovat peloissaan Hänestä, vaan 
niitä, jotka rakastavat ja arvostavat Häntä 
syvästi. Kun sinä “pelkäät” Jumalaa tällä 
tavoin, Hän tulee silloin paljastamaan 
jatkuvasti enemmän ja enemmän 
Hänen salaisuuksiaan (suunnitelmiaan) 
sinulle. Kun Herra on paljastanut 
suunnitelmansa sinulle ja sinä toimit 
siitä käsin, tulet sinä liikkumaan Herran 
suunnitelmissa oikeaan suuntaan. Tämä 
on avain siihen, kuinka sinä voit tehdä 
vähemmän virheitä ja kuinka sinusta 
voi tulla menestyksekkäämpi omassa 
elämässäsi.

Jumalan ystävyys on varattu niille, jotka pelkäävät Häntä. 
Vain heidän kanssaan hän jakaa lupaustensa salaisuudet.

Psalmit 25:14 TLB

Rakas Herra, kun minä vietän aikaa yhdessä 
sinun kanssasi, silloin minun ymmärrykseni 

avautuu sinun suurille salaisuuksillesi, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

RUKOILLAAN
Raamatun luku - Psalmit 25:12-13
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Tämän päivän avausjae puhuu 
sinusta! Kyllä, tämä on totta, sinä 
olet vanhurskauden puu. Ja niin 
kuin kaikkien puiden odotetaan 
tuottavan hedelmää, tätä 
odotetaan myös sinulta. Nyt minä 

en puhu appelsiineista tai mangoista, vaan vanhurskauden 
hedelmistä.

Herra Jeesus toi esiin näitä vanhurskauden hedelmiä 
ollessaan täällä maan päällä. Hän paransi sairaita, antoi 
sokeille näön, ruokki nälkäiset ja puhui siunauksen sanoja 
ihmisille. Nämä ovat vanhurskauden hedelmiä, joita Hän toi 
esiin.

Sinä olet vanhurskas lapsi ja Jumala odottaa myös sinun 
tuovan esiin näitä hedelmiä.

Vanhurskau-
den hedelmät

KESKIVIIKKO

29

Raamatun luku - 
Filippiläiskirje 1:10-11

Minä olen vanhurskauden puu ja tuotan vanhurskauden 
hedelmiä kaikkialla minne minä menen samalla, kun tuon 
esiin Jumalan erinomaisuutta ja täydellisyyttä. Halleluja!

SANO TÄMÄ

Että heitä kutsuttaisiin 
vanhurskauden puiksi, Herran 

istutukseksi, jotta Hän tulisi 
kirkastetuksi

Jesaja 61:3 NKJV



393939

Teetkö sinä aina kunnolla kaiken 
sen, mitä sinun vanhempasi sinulta 
pyytävät? Minä tiedän erään, joka 
teki, ja hänestä tulikin todella suuri 
ja mahtava juuri tästä syystä. Daavid 
oli perheensä nuorin, mutta koska 
hän oli uskollinen, pystyi hänen 

isänsä luottamaan häneen siinä, että hän pitäisi hyvää 
huolta laitumella olevista lampaista. Daavid oli ainut, 
joka oli hänen isänsä näkökulmasta tarpeeksi luotettava 
viemään veljilleen ruokaa silloin, kun he olivat armeijan 
palveluksessa. Hän teki todella hyvin kaiken sen, mitä 
häneltä pyydettiin. Jumala näki tämän koko ajan ja Hän 
oli todella vaikuttunut näkemästään. Joten, kun Jumala 
sitten tarvitsi kuningasta hallitsemaan Israelia, Hän 
valitsi Daavidin, koska Hän pystyi luottamaan häneen. 
Tee siis kaikki se, mitä sinua pyydetään tekemään, 
kunnolla, koska Jumala palkitsee uskollisuuden.

Jumala 
palkitsee 

uskollisuuden

TORSTAI

30

Raamatun luku - 
Apostolien teot 13:22

Minä olen innokas ja uskollinen kaikissa hyvissä teoissa.

Joka vähimmässä on 
uskollinen, on paljossakin 

uskollinen, ja joka 
vähimmässä on väärä, on 

paljossakin väärä.

Luukkaan evankeliumi 16:10

SANO TÄMÄ
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Jaakob piti hauskaa lastenleirillä. Hän sai siellä 
uusia ystäviä, joiden nimet olivat Joosua, Johannes 
ja Markus. Leirillä hän kuuli myös tarinan siitä, 
kuinka Mooses johdatti
Israelin kansan pois Egyptistä 2. Mooseksen 
kirjassa. Tämän lisäksi leirin johtaja Neiti Ruut 
opetti heitä laulamaan Korkea veisu -lauluja. Leirillä 
oli myös muita hauskoja aktiviteetteja kaikkien 
näiden tarinoiden ja laulujen lisäksi. He pelasivat 
monenlaisia pelejä, maalasivat kuvia ja pitivät 
tietovisoja Raamatusta. Jaakob osallistui näihin 
kilpailuihin yhdessä muiden lasten kanssa. Tämän 
tietovisan tuomarit olivat setä Aamos ja täti Ester. 
Kilpailun loputtua voittajakolmikko oli: 1. Timoteus, 
2. Pietari ja 3. Johannes, ja Jaakob itse oli neljäs. 
Jaakob oli todella iloinen, että hän oli tänä vuonna 
mukana tällä lastenleirillä ja hän odottaa jo innolla 
seuraavan vuoden leiriä.

Pystytkö löytämään alla olevan tekstin 
sekaan piilotetut Raamatun kirjat?
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SIVU 32

Niin ei nyt siis ole mitään 
kadotustuomiota niille, jotka 
Kristuksessa Jeesuksessa ovat, 
niille jotka eivät vaella lihan 
vaan Hengen mukaan. Sillä 
elämän hengen laki Kristuksessa 
Jeesuksessa on vapauttanut sinut 
synnin ja kuoleman laista.

TÄYTÄ TYHJÄT KOHDAT
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   SIVU 33KUKA PUHUU



SIVU 41
Jaakob piti hauskaa lastenleirillä. Hän sai siellä uusia ystäviä, joiden 
nimet olivat Joosua, Johannes ja Markus. Leirillä hän kuuli myös tarinan 
siitä, kuinka Mooses johdatti Israelin kansan pois Egyptistä 2. Mooseksen 
kirjassa. Tämän lisäksi leirin johtaja Neiti Ruut opetti heitä laulamaan 
Korkea veisu -lauluja. Leirillä oli myös muita hauskoja aktiviteetteja 
kaikkien näiden tarinoiden ja laulujen lisäksi. He pelasivat monenlaisia 
pelejä, maalasivat kuvia ja pitivät tietovisoja Raamatusta. Jaakob 
osallistui näihin kilpailuihin yhdessä muiden lasten kanssa. Tämän 
tietovisan tuomarit olivat setä Aamos ja täti Ester. Kilpailun loputtua 
voittajakolmikko oli: 1. Timoteus, 2. Pietari ja 3. Johannes, ja Jaakob itse 
oli neljäs. Jaakob oli todella iloinen, että hän oli tänä vuonna mukana tällä 
lastenleirillä ja hän odottaa jo innolla seuraavan vuoden leiriä.
VASTAUS: 13 RAAMATUNKIRJAA

ETSI RAAMATUN KIRJOJA
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SIVU 40
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Museon Säännöt
Museot ovat ihmeellisiä paikkoja, joissa on arvokkaita 

ja historiallisia aarteita. Suurin osa Museon esineistä ovat 
korvaamattomia, ja tämän vuoksi on olemassa tiettyjä sääntöjä, 
joita sinun tulee noudattaa vieraillessasi museossa.

Tässä niistä muutama:

1. Vaikka monet esillä olevista esineistä ovatkin todella kauniita, 
sinun ei tulisi koskea niihin, koska ne voivat olla heiveröisiä ja 
särkyä helposti.

2. Museo ei ole leikkipaikka, joten älä 
juoksentele ympäriinsä tai pidä kovaa meteliä 
siellä ollessasi.

3. Kunnioita museon työntekijöitä ja toisia 
vierailijoita.

4. Älä tuo omia ruokia, juomia tai välipaloja museoon, koska ne 
voivat liata ja sotkea esillä olevia esineitä.
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5. Älä tuo omia leluja museoon. Jätä ne kotiin tai 
säilytyslokeroon, jotta ne eivät menisi hukkaan.

Muista myös pitää kunnolla hauskaa ja oppia esillä olevista 
taideteoksista ja historiallisista esineistä. Voi olla myös 
hyödyllistä ottaa mukaan vihko ja kynä, jotta voit kirjoittaa ylös 
kaikki oppimasi asiat.
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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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