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Heipä hei! Tervetuloa uuteen jännittävään
kuukauteen
suosikki
päivän
sanasi,
Rapsodian Todellisuuksista Lapsille, kanssa!
Aloitamme tämän kuukauden monien
innostavien opetusten parissa, kuten; Jatka
toisten rakastamista, Usko ainoastaan,
Pysy Sanassa, On aika juhlia, Kiitä aina ja
monien monien muidenkin opetusten parissa.
Hauskuutta ei ole myöskään jätetty pois, sillä
meillä on myös jännittäviä pelejä ja palapelejä
sinua varten. Mukana on myös erityinen
herkkupala “Liikennesäännöt”. Löydät kaiken
tämän ja paljon muutakin tästä tämän kuun
julkaisusta, suosikki päivän sanastasi,
Rapsodia Todellisuuksista Lapsille.
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MAANANTAI

1

Jatka uskosi
puhumista!

Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niinkuin
kirjoitettu on: “Minä uskon, sentähden minä puhun”, niin
mekin uskomme, ja sentähden me myös puhumme,
2. Korinttolaiskirje 4:13

Aina, kun Herra Jeesus oli sellaisessa
tilanteessa, josta Hän ei pitänyt, Hän
puhui sille, jolloin asiat muuttuivat.
Hän puhui myrskylle, sokeille silmille,
rammoille jaloille ja kuuroille korville.
Usko ei ole koskaan hiljaa!
Jokaisella Jumalan lapsella on uskoa
(Roomalaiskirje 12:3). Kun sinulla on
uskoa, kaikki on sinulle mahdollista,
kunhan vain puhut Sanaa rohkeasti.
Aivan samalla tavalla kuten Herra
Jeesus, puhu sinäkin rohkeasti uskossa
tänä päivänä. Puhu niitä sanoja, mitä
sinä haluat nähdä, ja näin sinä tulet
myös saamaan ne asiat!
Raamatun luku - Heprelaiskirje 10:23

SANO TÄMÄ

6

Kaikki sydämeni toiveet tulevat toteen,
kun minä puhun ne uskossa esiin.

TIISTAI

2

ELÄMÄN
SANAT!

Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä.
Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja
ovat elämä.
Johanneksen evankeliumi 6:63

Raamattu sanoo, että sinä olet
kuningas ja pappi (Ilmestyskirja 1:6),
ja että kuninkaan sanoissa on voimaa
(Saarnaaja 8:4). Tämä tarkoittaa sitä,
että sinun sanasi ovat täynnä voimaa.
Tästä syystä sinun ei tule puhua
huolimattomasti, sillä sinun sanasi ovat
voimallisia; ne pitävät sisällään elämää
ja ne tulevat toteen.
Minä haluan rohkaista sinua, että aloitat
tänään sellaisten sanojen puhumisen,
jotka tuovat esiin sinussa olevaa
Kristuksen elämää ja luonnetta. Sellaisia
sanoja, jotka siunaavat, vahvistavat ja
innostavat toisia. Tällaisia ystävällisiä
sanoja sinun tulisi puhua.
Raamatun luku - Sananlaskut 15:4

SANO TÄMÄ

Minun sanani ovat täynnä elämää. Siksi
minä puhun jokaiselle elämäni osa-alueelle
erinomaisuutta, tuloksia, siunauksia ja
vahvistumista. Halleluja!
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3

KESKIVIIKKO

Jatka toisten
rakastamist

Olkoon rakkaus ainoa velkasi! Jos sinä rakastat toisia,
silloin sinä olet tehnyt kaiken sen, mitä Laki vaatii.
Roomalaiskirje 13:8 CEV

On täysin mahdollista rakastaa
jokaista ihmistä. Siksi Jumala
sanookin meille tämän päivän
ulkoa-opeltavassa jakeessa, että
meidän tulee rakastaa toisia.
Efesolaiskirjeessä 5:1-2 Raamattu
kertoo meille, että meidän tulee
rakastaa jokaista ihmistä aivan
kuten Kristuskin rakasti meitä, kun
Hän kuoli ristillä puolestamme.
Jumalan rakkaus on vuodatettu
sydämeesi Pyhän Hengen kautta
(Roomalaiskirje 5:5). Joten älä
ole siis sellainen lapsi, joka
pilkkaa toisia tai sellainen, joka
on ylimielinen toisia kohtaan,
vaan anna Jumalan rakkauden
virrata sinun sydämestäsi vapaasti
ympärilläsi oleville ihmisille.
Raamatun luku - 1. Johanneksen kirje 4:7

SANO TÄMÄ

8

Jumalan rakkaus virtaa sydämestäni
vapaasti toisille ihmisille, kun minä
kohtelen heitä ystävällisesti ja
myötätuntoisesti. Halleluja!

4
TORSTAI

Jumalan valo!

Te kaikki olette valon ja päivän lapsia…
1. Tessalonikalaiskirje 5:5

Sinä taidat pohtia tällä hetkellä sitä,
että kenestä tämän päivän otsikko
oikein puhuu? Siinä puhutaan sinusta!
Sinä olet Jumalan valo sinun omalle
maailmallesi. Kunnia Jumalalle!
Raamattu sanoo, että “Te olette
maailman
valo…”
(Matteuksen
evankeliumi 5:14). Nyt sinä siis
tiedät, että sinä olet Jumalan valo
omalle maailmallesi, joten mitä sinä
tulet tekemään tällä tiedolla? Sinä
tulet loistamaan ja säkenöimään
todella
kirkkaasti!
Loista
sinun
opiskeluissa, koko sinun erinomaisessa
olemuksessasi ja kaikista tärkeimpänä
asiana, loista toisten tavoittamisessa
Herran Jeesuksen Evankeliumilla.

Raamatun luku - Luukkaan evankeliumi 11:33

SANO TÄMÄ
Minä olen Jumalan valo omalle
maailmalleni. Minä loistan aina todella
kirkkaasti ja johdatan monia Kristuksen
luokse. Halleluja!
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Laita Sana
käytäntöön

5

PERJANTAI

Mutta joka katsoo
täydelliseen vapauden
lakiin ja jatkaa siinä, eikä
ole muistamaton kuulija,
vaan todellisen työn tekijä,
hän on oleva siunattu
tekemisessään.
Jaakobin kirje 1:25 NKJV

Jumalan Sana on annettu meille
tekemistä varten. Kun sinä kuulet
Sanaa, älä odota ensin päivää tai
paria, vaan toimi sen mukaisesti
heti. Tämän päivän avausjakeen
mukaisesti siinä piilee siunaus.
Herra Jeesus kertoi opetuslapsilleen
vertauksen kylväjästä. Tässä vertauksessa hän viittasi
Jumalan Sanan olevan kuin siemen, joka on istutettu
maahan. Ne siemenet, jotka istutettiin hyvään maaperään
(joka tarkoittaa sydämiä, jotka kuulevat ja uskovat),
tuottivat paljon jyviä (Markuksen evankeliumi 4:8). Mutta
ne siemenet, jotka taas putosivat kalliolle (sydämiin, jotka
eivät usko), eivät tuottaneet lainkaan jyviä (Markuksen
evankeliumi 4:5).
Kun sinulle opetetaan Jumalan Sanaa, laita se heti
käytäntöön, ja näin se tulee tuottamaan tuloksia sinun
elämässäsi.

SANO TÄMÄ
10

Raamatunluku
Jaakobin kirje 4:17

Minä laitan Sanan käytäntöön elämässäni päivittäin ja
se saa aikaan niitä tuloksia, josta se puhuukin.
Halleluja!

Jatka
eteenpäin!

6

LAUANTAI

...kohdistan kaiken voimani
tähän yhteen asiaan: unohdan
menneet ja odotan innolla
sitä, mitä tulee tapahtumaan
Filippiläiskirje 3:13 NLT

Vauvat eivät luovuta kävelemisen
harjoittelua vain siksi, että he
kaatuvat muutaman kerran. He
jatkavat eteenpäin, kunnes lopulta
onnistuvat.
Samalla tavalla sinä saatat
joskus sanoa tai tehdä jotain väärää, mutta tämä ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että sinä et olisi enää Jumalan
lapsi, eikä tämä todellakaan saa Häntä lopettamaan
sinun rakastamista. Jos sinä teit jonkun virheen, sinun
tulisi vain välittömästi pyytää anteeksi ja mennä eteenpäin
(1. Johanneksen kirje 1:9).

RUKOILLAAN

Raamatun luku
Sananlaskut 4:18

Isä, minä kiitän sinua Sanasi voimasta, joka puhdistaa ja
vahvistaa minua sekä tekee minusta jatkuvasti paremman
tällä voitokkaalla elämänpolulla, jolla vaellan Kristuksessa,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.
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SUNNUNTAI

7

Usko
ainoastaan

Ja hänen mentyänsä huoneeseen sokeat tulivat hänen
tykönsä; ja Jeesus sanoi heille: “Uskotteko, että minä
voin sen tehdä?” He sanoivat hänelle: “Uskomme, Herra.”
Matteuksen evankeliumi 9:28

Raamattu kertoo meille tarinan kahdesta sokeasta
miehestä, jotka huusivat ja pyysivät Herraa
Jeesusta parantamaan heidät. Kun Jeesus näki
heidät, Hän kysyi heiltä pystyivätkö he uskomaan
ihmeeseen, ja Raamattu sanoo, “´Tapahtukoon
teille uskonne mukaan.’ Ja heidän silmänsä
aukenivat” (Matteuksen evankeliumi 9:29-30).
Mikä suurenmoinen ihme!
Ihmeet ovat todellisia ja niitä tapahtuu edelleen
tänä päivänä. Jotta sinä voit vastaanottaa ihmeen,
sinun täytyy ainoastaan vain uskoa. Tämä on se
avain, jonka sinä tarvitset! Tarvitsetko ihmettä
omaan elämääsi tai jonkun toisen elämään? Jos
tarvitset, niin ole kuten nämä kaksi miestä, usko vain
yksinkertaisesti ja näin sinä tulet vastaanottamaan
oman ihmeesi. Se on todellakin näin yksinkertaista!
Raamatun luku - Markuksen evankeliumi 9:23

SANO TÄMÄ
12
12

Minä uskon ihmeisiin, koska minä uskon
Jumalaan!

MAANANTAI

8

Meidän
yhteiset
kokoontumiset

Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa
asuvat!
Psalmi 133:1

Kun sinä synnyit, ei sinua jätetty
yksin huolehtimaan itsestäsi. Ei, vaan
sinä synnyit perheeseen, jossa sinua
on kasvatettu. Samalla tavalla sillä
hetkellä, kun sinä uudestisynnyit, sinä
synnyit Jumalan perheeseen, joka
tarkoittaa seurakuntaa. Seurakunnassa
me olemme kaikki veljiä ja siskoja
Kristuksessa. Halleluja!
Tästä syystä sinun tulisi olla aina
innoissaan, kun on aika mennä
seurakunnan kokoukseen, sillä nämä
kokoukset ovat sinun aikasi kokoontua
yhteen tämän perheen kanssa sekä
kasvaa Jumalan Sanan tuntemisessa
ja tulla siunatuksi sitä opiskellessa.
Raamatun luku - Heprealaiskirje 10:24

RUKOILLAAN

Isä, minä kiitän sinua jokaisesta upeasta
mahdollisuudesta kokoontua yhteen sinun
lasten kanssa, jotka ovat minun veljiäni ja
siskojani, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

13
13

9
TIISTAI

Hän tekee
työtään sinun
kauttasi

Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän,
en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt
elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa,
hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun
edestäni.
Galatalaiskirje 2:19-20

Kun Herra Jeesus oli täällä maan
päällä, Hän teki hyvää kaikkialla, missä
Hän kulki (Apostolien teot 10:38). Hän
paransi sairaita, vapautti ahdistuneet, sekä
ennalleenasetti ja kosketti ihmisten elämiä.
Tänä päivänä, vaikka Hän onkin
nyt taivaassa, Hän yhä elää ja tekee
työtään sinun kauttasi. Tätä meidän
avausjakeemme tarkoittaa sanoessaan, “...
Kristus elää minussa….” Se sama voima,
jolla Jeesus teki hyviä tekoja, on nyt sinussa
(Apostolien teot 1:8). Kunnia Jumalalle!
Joten anna siis Jeesuksen tulla nähdyksi
sinussa kaikkialla missä kuljet, tuomalla
esille
Kuningaskunnan
hyveitä
ja
erinomaisuutta.
Raamatun luku - Johanneksen evankeliumi 14:12

SANO TÄMÄ
14
14

Jeesus on elossa minussa ja Hän tekee
työtään ja siunaa omaa maailmaani
minun kauttani. Halleluja!

Pysy
Sanassa

10
KESKIVIIKKO

Mutta näissä kaikissa olemme enemmän kuin voittajia
hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut.
Roomalaiskirje 8:37 NKJV

Olitpa sinä sitten millaisessa
tilanteessa tahansa; ehkä sait huonon
arvosanan koulussa, sinulla saattaa
olla pää kipeänä tai kipua kehossasi,
tästä kaikesta huolimatta sinun tulee
silti pysyä keskittyneenä Sanaan ja
siihen, mitä se sanoo sinusta.
Muistatko Joosefin? Hän pysyi
Sanassa kaikista niistä haastavista
ajoista huolimatta, joita hän koki
Egyptissä ollessaan. Hän pysyi
keskittyneenä. Kun oikea aika sitten
tuli, vaikka hän olikin vankina, hänet
korotettiin yhdessä yössä koko maan
pääministeriksi. Joten aivan kuten
Joosef, pidä sinäkin kiinni siitä, mitä
Jumala on sanonut sinusta Hänen
Sanassaan, ja kieltäydy luovuttamasta.
Raamatun luku - 1. Pietarin kirje 2:15

SANO TÄMÄ

Minä en luovuta enkä anna periksi.
Minä pidän kiinni Sanasta ja siitä, mitä
Jumala on sanonut minusta. Halleluja!

15
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11
TORSTAI

Sinä kestät!

...katse suunnattuna Jeesukseen,
uskomme perustajaan ja
täydelliseksi tekijään. Edessään
olleen ilon tähden hän häpeästä
välittämättä kesti ristillä
kärsimykset, ja nyt hän istuu
Jumalan valtaistuimen oikealla
puolella.
Heprealaiskirje 12:2

Pitkäjänteisyys on yksi niistä hyvistä
luonteenpiirteistä, joka jokaiselta
Jumalan lapselta tulisi löytyä. Se
tarkoittaa kykyä pysyä kärsivällisenä
haastavissa tilanteissa. Meidän
Herramme Jeesus kesti vaikeita
tilanteita. Hän kuoli jopa ristillä pelastaakseen koko
maailman (Heprealaiskirje 12:2).
Joten älä ala heti kiukuttelemaan, jos asiat eivät mene
niin kuin sinä itse haluaisit niiden menevän. Tällainen ei ole
erinomaista käyttäytymistä. Ole kärsivällinen ja jatka näiden
asioiden ja ihmisten puolesta rukoilemista.

SANO TÄMÄ

Raamatun luku
Roomalaiskirje 5:3-4

Pitkäjänteisyys on yksi luonteenpiirteistäni. Siksi minä olen
kärsivällinen ja toiveikas sekä luotan Jumalan Sanan
pettämättömään voimaan. Halleluja!
16
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Kehitä omaa
mieltäsi Sanalla

12
PERJANTAI

Sillä Jumala ei ole antanut
meille pelkuruuden henkeä,
vaan voiman ja rakkauden ja
terveen mielen hengen.
2. kirje Timoteukselle 1:7
NKJV

Mieli on voimallinen työväline,
ja sinä voit käyttää omaa
mieltäsi luomaan itsellesi upean
tulevaisuuden. Tästä syystä
on tärkeää, että sinä et katso
jokaista ohjelmaa, jonka näet
televisiossa, koska kaikki, mitä
sinä päästät omaan mieleesi
tulee lopulta kontrolloimaan
sinun elämääsi. Sinun tulee kehittää omaa mieltäsi
oikeanlaisella tiedolla, jota saat Jumalan Sanasta.
Käytä mahdollisimman paljon aikaa Jumalan Sanan
opiskelemiseen, sillä se on varma tapa kehittää sinun omaa
mieltäsi ja tie mahtavaan elämään.

SANO TÄMÄ

Raamatun luku
Daniel 5:12

Minä koulutan omaa mieltäni päivittäin Jumalan
Sanalla ja saan sen toimimaan niin, että ajattelen
ainoastaan erinomaisia ajatuksia. Halleluja!
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5. MOOSEKSEN
KIRJASTA
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1.

5. Mooseksen kirja on yksi Raamatun
kirjoista Vanhan testamentin puolella.

2.

Se on Vanhan testamentin viides kirja.

3.

Hepreankielinen nimi tälle kirjalle on
Dbariym.

4.

Se tarkoittaa ‘Sanan ihmiset’.

5.

Sana Deuteronomy (joka on englannin
kielinen nimi 5. Mooseksen kirjalle) tulee
kreikankielisestä sanasta ‘deuteronomion’.

6.

Tässä kirjassa on 34 kappaletta ja yhteensä
957 jaetta.
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7.

Kappaleessa 34 on kaikista vähiten
jakeita. Se sisältää ainoastaan 12 jaetta!

8.

Kappaleessa 28 on kaikista eniten
jakeita. Siinä on 68 jaetta.

9.

5. Mooseksen kirjassa on kaksi
kappaletta, joissa kappaleen numero
sekä jakeiden määrä ovat samat.
Nämä kappaleet ovat kappale 20, jossa
on 20 jaetta, ja kappale 29, jossa on 29
jaetta.

10.

5. Mooseksen kirjassa on muutama 		
jäähyväissanoma Israelin 120 vuotiaalta
johtajalta, Moosekselta.

19
19

LAUANTAI

13

On aika
juhlia

Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin
palata perintömaallensa ja sukunsa luo.
3. Mooseksen kirja 25:10

Vanhan
testamentin
aikoihin
riemuvuosi oli erityistä aikaa Israelin
kansalle. Silloin oli aika juhlia, sillä
kaikki velat annettiin anteeksi, nälkäiset
ruokittiin ja orjat päästettiin vapaaksi.
Se oli kaikille kuin pitkä ja mahtava
loma.
Nykyään jokainen päivä Jumalan
lapselle on yhtä riemuvuotta. Tämä
riemuvuosi alkoi silloin, kun sinä
uudestisynnyit. Sinä synnyit Jumalan
lepoon ja juhlinnan aikakauteen.
Kunnia Jumalalle!
Pystytkö sinä nyt ymmärtämään sen,
miksi sinulla ei voi olla huonoja päiviä?
Sinun jokaisen päivän tulisi olla todella
innostava, koska nyt on juhlavuosi!
Raamatun luku - Heprealaiskirje 4:10

SANO TÄMÄ
20
20

Minun kaikki päiväni ovat täynnä riemua,
intoa ja juhlintaa. Kunnia Jumalalle!

SUNNUNTAI

14

Kiitä aina

Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin
nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
1. Tessalonikalaiskirje 5:18

Herra tahtoo, että sinulla on
kiitollinen asenne. Sinun ei
tarvitse odottaa, että jokin ihme
tapahtuisi tai että joku tekisi
sinulle jotain mukavaa, jotta
voisit olla kiitollinen. Sinun tulisi
olla kiitollinen aina ja kaikista
asioista.
Opettele elämään joka päivä
kiitollisella asenteella. Näin sinä
pysyt aina iloisena, koska tiedät,
että tulipa elämässäsi vastaan
mitä tahansa haasteita, sinä tulet
aina voittamaan ja pysymään
huipulla.

Raamatun luku - Kolossalaiskirje 3:17

RUKOILLAAN

Minä kiitän sinua Isä siitä, että olet antanut
minulle tämän elämän voitossa. Minä elän
joka päivä kiitollisella asenteella, koska
sinä olet tehnyt niin paljon minun vuokseni,
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

21
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MAANANTAI

Viisaus
opastaa sinua

...mutta viisaus valmistaa tien menestykselle.
Saarnaaja 10:10 GW

Aabraham ja hänen veljenpoikansa Loot
matkustivat yhdessä pidemmän aikaa,
mutta kun heidän perheensä kasvoivat,
erimielisyyksiä alkoi syntymään heidän
työntekijöidensä välillä. Niinpä Aabraham
antoi Lootin valita, mihin suuntaan hän
haluaisi jatkaa. Loot tietenkin valitsi
paikan, joka näytti maan parhaimmalta
alueelta, mutta tämä oli virhe. Hänen
olisi pitänyt luottaa Aabrahamiin siinä,
että tämä olisi valinnut hänen puolestaan.
Valitettavasti myöhemmin Herra tuhosi
tämän alueen, jonka Loot oli valinnut
itselleen (1. Mooseksen kirja 19:24), ja
lopulta Loot päätyi asumaan luolaan
tyhjin käsin (1. Mooseksen kirja 19).
Anna Jumalan Sanan johdattaa sinua
koko ajan ja vietä paljon aikaa Jumalan
Sanan parissa. Näin sinä et tule tekemään
vääriä valintoja omassa elämässäsi.
Raamatun luku - Sananlaskut 2:6-7

SANO TÄMÄ

22
22

Kun minä vietän aikaa Jumalan
Sanassa, silloin Jumalan viisaus
pääsee toimimaan minussa jatkuvasti
kasvavissa määrin. Halleluja!

Elä
jumalallista
elämää

16
TIISTAI

Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään;
mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on
elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen.
1. kirje Timoteukselle 4:8

Kaiken sinun elämässäsi olevan tulisi
tuoda ilmi sitä, miten poikkeuksellinen
sinä olet verrattuna maailman ihmisiin.
Ympärilläsi olevien ihmisten tulisi helposti
pystyä tunnistamaan se, että sinä olet
Jumalan lapsi, sinun toimintatapojesi ja
puhumiesi sanojen perusteella.
Muistelepa Pietaria ja Johannesta, jotka
puhuivat eräille juutalaisille johtajille. Kun
he olivat lopettaneet puheensa, kuulijat
ymmärsivät, että nämä miehet olivat
viettäneet aikaa Jeesuksen seurassa
(Apostolien teot 4:13).
Ole sinäkin tänään hyvänä esimerkkinä
Jumalan lapsesta kaikkialla missä kuljet;
sanoissasi, uskossasi ja teoissasi.

Raamatun luku - 1. kirje Timoteukselle 4:12

SANO TÄMÄ

Elän jumalallista elämää: elämää,
josta ikätoverini ja ympärilläni
olevat ihmiset voivat ottaa mallia.
Halleluja!

23
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KESKIVIIKKO

“Vastustuskykyinen”

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka
uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos
pahoja henkiä, puhuvat uusilla kielillä;
nostavat käsin käärmeitä, ja jos he
juovat jotakin kuolettavaa myrkkyä, ei
se heitä vahingoita; he panevat kätensä
sairaiden päälle, ja ne tulevat terveiksi.
Markuksen evankeliumi 16:17-18

Sillä hetkellä, kun sinä uudestisynnyit, sinä
vastaanotit jumalallisen elämän; elämän, joka
on vastustuskykyinen kaikille sairauksille ja jota
ei voida vahingoittaa! Juuri tätä tämän päivän
ulkoa opeteltava Raamatunpaikkamme
tarkoittaa.
Eräänä päivänä, kun Paavali matkusti
seuralaistensa kanssa laivalla, he joutuivat
haaksirikkoon laivan hajottua. Sen jälkeen he uivat saarelle
nimeltä Malta. Siellä he sytyttivät nuotion pysyäkseen lämpimänä.
Yhtäkkiä myrkkykäärme mateli esiin ja puri Paavalia. Paavali
ei kuitenkaan vahingoittunut; vaan Tämä on juuri se sama
elämä, joka on myös nyt sinun sisälläsi. Se on elämä, jota ei
voida myrkyttää tai vahingoittaa! hän vain yksinkertaisesti ravisti
käärmeen tuleen (Apostolien teot 28:3). Syy sille, miksi tämä
purema ei vahingoittanut Paavalia, oli hänen sisällään oleva
Jumalan elämä.

SANO TÄMÄ
24
24

Raamatun luku
Apostolien teot 28:3-6

Jumalallinen elämä tekee työtään minussa; jokaisessa
kehoni säikeessä ja jokaikisessä kehoni luussa.
Halleluja!

Hän ei ole
muuttunut

18
TORSTAI

Jeesus Kristus on
sama eilen ja tänään ja
iankaikkisesti.
Heprealaiskirje 13:8

Raamattu kertoo meille
siitä, kuinka Jumala voiteli
Jeesuksen Pyhällä Hengellä
ja voimalla parantamaan
sairaita ja ajamaan ulos
pahoja henkiä. Aina kun
Jeesus saapui johonkin paikkaan,
ihmisiä alkoi heti paranemaan ja pahat henget lähtivät
heistä!
Tästä voimme huomata sen, kuinka Herramme Jeesus
halusi kaikkien voivan hyvin. Hän haluaa tätä samaa myös
juuri sinulle tänä päivänä. Muistelepa sitä, kuinka Hän maksoi
hinnan sinun parantumisestasi roikkuessaan ristillä (Jesajan
kirja 53:5). Älä siis elä enää yhtäkään päivää sairaana tai
kipujen kanssa, koska Herra Jeesus on tehnyt sinut terveeksi.
Raamatun luku
Matteuksen evankeliumi
9:33
Kiitos Isä siitä, että lähetit Jeesuksen maksamaan hinnan
minun parantumisestani. Minä julistan, että olen täydellinen ja
terve, Jeesuksen Nimessä. Aamen.
25
25

RUKOILLAAN

PERJANTAI

19

Erityinen
peittäminen

Viha ajaa ihmiset toisiaan vastaan, mutta rakkaus
peittää kaikki synnit.
Sananlaskut 10:12 NKJV

Jumalan lapsilla on vastuu hyväksyä
toiset sellaisina kuin he ovat. Jumalan
lapset eivät siis välitä toisissa ihmisissä
olevista vioista tai niistä virheistä, joita
toiset saattavat tehdä, vaan he keskittyvät
toisissa ihmisissä oleviin hyviin asioihin.
Kun sinä toimit näin, sinä peität heidät
armolla. Voi olla, että sinä saatat itsekin
tarvita tätä armolla ympäröimistä jonain
päivänä; tarkoitan tällä siis sitä, että
kun sinä teet jonkun virheen ja tarvitset
sitten sitä, että joku toinen antaa sinulle
anteeksi.
Mikäli sinä olet peittänyt veljesi
ja siskosi armolla, sinä tulet myös
vastaanottamaan yltäkylläisesti armoa
silloin, kun sinä sitä tarvitset.
Raamatun luku - Jaakobin kirje 5:20

SANO TÄMÄ

26
26

Sydämessäni on ylitsevuotavasti Jumalan
rakkautta ja armoa, ja minä levitän niitä
omaan maailmaani. Halleluja!

LAUANTAI

20

Tervehdi
hyvin

Nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhusta sekä
pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra.
3. Mooseksen kirja 19:32

Sinun tapasi tervehtiä ihmisiä kertoo
sinusta paljon enemmän kuin voisit
ehkä itse kuvitellakaan. Me palvelemme
järjestyksen Jumalaa ja Hän tahtoo,
että me teemme asiat oikealla tavalla.
Hänen tahtonsa on se, että Hänen
lapsensa osoittavat kunnioitusta heitä
vanhemmille ihmisille. Voimme nähdä
tästä useita esimerkkejä Raamatussa:
Jaakob, Joosef, Daavid ja myös
meidän Herramme Jeesus, osoittivat
kaikki kunnioitusta vanhempia ihmisiä
kohtaan. Kun sinä sitten tapaat
itseäsi vanhempia ihmisiä, tervehdi
heitä hyvin, älä niin kuin tervehtisit
omia kavereitasi, vaan osoita heille
kunnioitusta.
Raamatun luku - 1. Mooseksen kirja 33:3

SANO TÄMÄ

Minä olen siunattu lapsi. Olen aina
kunnioittava, reipas ja nöyrä vanhempia
ihmisiä kohtaan.

27
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21
SUNNUNTAI

Täydellinen
muodonmuutos

Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan
muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, niin että osaatte
arvioida, mikä on se hyvä, hyväksyttävä ja täydellinen
Jumalan tahto.
Roomalaiskirje 12:2 KJV

Sitä kehityskulkua, jossa perhosen munasta
kehittyy
aikuinen
perhonen,
nimitetään
´täydelliseksi muodonmuutokseksi´. Näin siksi,
että täysin kehittynyt perhonen ei suinkaan
ilmaannu esille suoraan munasta. Munasta
kuoriutuu itse asiassa pieni madonkaltainen
eliö, jota kutsutaan perhostoukaksi. Myöhemmin
tästä perhostoukasta kasvaa sitten täysikasvuinen
perhonen, jolla on siivet.
Jos sinä olet ihmetellyt sitä, että miksi et ole
nähnyt vielä niiden asioiden tapahtuvan omassa
elämässäsi, joista Raamattu puhuu, voit rentoutua.
Minä olen varma siitä, että myös perhostoukka
on saattanut ihmetellä sitä, miksi se ei näytä ensi
alkuun lainkaan perhoselta.
Siihen voi kyllä kulua aikaa, mutta sinä voit olla
varma yhdestä asiasta: Jumalan Sana ei koskaan
epäonnistu, vaan se tulee tekemään sinusta juuri
sellaisen, kuin Jumala haluaa sinun olevan.
Raamatun luku - 1. korinttolaiskirje 3:18

SANO TÄMÄ

28
28

Jumalan Sana ei koskaan epäonnistu.
Se on ruokaa minun hengelleni ja
se tekee minusta juuri sellaisen,
mitä Jumala haluaa minun olevan.
Halleluja!

Kehuja
Jumalalta vai
ihmisiltä?

22
MAANANTAI

Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin
tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.
Kolossalaiskirje 3:23

Jotkut lapset haluavat huomiota ja
kehuja toisilta ihmisiltä jopa niin kovasti,
että he ovat valmiita tekemään mitä
tahansa saadakseen niitä. He voivat
valehdella, varastaa tai jopa pettää
pelkästään sen takia, että he kokisivat
tulleensa rakastetuiksi, hyväksytyiksi tai
muiden kunnioittamiksi. Mutta älä sinä
ole tällainen.
Älä koe oloasi huonoksi, vaikka kukaan
ei kommentoisi sinun aikaansaannoksiasi.
Älä tule surulliseksi, vaikka kukaan ei
kiittäisi tai arvostaisi ahkeraa työntekoasi.
Ole sen sijaan tietoinen siitä, että
Jumalalta saadut kehut ja hyväksyntä
merkitsevät niin paljon enemmän.
Luota enemmän Hänen voimaansa,
äläkä ihmisiltä saatuihin kehuihin ja
hyväksyntään.
Raamatun luku - Johanneksen evankeliumi
12:42-43

SANO TÄMÄ

Minä kieltäydyn olemasta surullinen.
Minä valitsen olla iloinen. Olen
täynnä iloa, koska Herra on tehnyt
ihmeellisiä asioita elämässäni.
29
29

Puu ja sen
hedelmät

23
TIISTAI

Ylistetty olkoon meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala
ja Isä, joka on siunannut meitä
taivaallisissa kaikella hengellisellä
siunauksella Kristuksessa
Efesolaiskirje 1:3

Jumala on siunannut sinua kaikella sillä,
mitä sinä voit koskaan tulla tarvitsemaan.
Kun sinä ymmärrät tämän totuuden, sinä
et tule enää koskaan olemaan surullinen
jostain sellaisesta asiasta, jota sinulla ei
ole. Elämässäsi oleva Jumalan siunaus
on samankaltainen kuin puu. Kaikki
ne kivat asiat, kuten esimerkiksi hienot
vaatteet, kengät, lelut ja raha, ovat kuin
tämän puun hedelmiä. Sinun ei tarvitse
olla huolissasi puutarhassasi olevasta
puusta ennen kuin se tuottaa hedelmiä.
Se kyllä tuottaa niitä aikanaan, kunhan
vain pidät siitä hyvää huolta. Joten älä
siis huolehdi niistä asioista, joita sinulla
ei juuri nyt tällä hetkellä ole; ne tulevat
sinulle varmasti. Jatka vain Jumalan
Sanan opiskelemista ja Sanan mukaisten
tunnustusten puhumista.

SANO TÄMÄ
30
30

Raamatun luku
2. Pietarin kirje 1:3

Minä en voi koskaan kärsiä puutetta, sillä kaikesta siitä, mitä
minä tarvitsen ja tahdon, on jo pidetty huolta, Jeesuksen
Nimessä. Aamen.

Onni ei vaikuta
sinun kohdallasi

24
KESKIVIIKKO

Jumala on suunnitellut meidät tekemään
hyviä töitä ja elämään niin kuin hän on
aina halunnut meidän elävän. Tästä
syystä hän lähetti Kristuksen tekemään
meistä tällaisia, mitä me nyt olemme.
Efesolaiskirje 2:10 CEV

Se, että joku on onnekas, tarkoittaa
itse asiassa sitä, että hän elää sattuman
varassa. Jumalan lapsena onni ei vaikuta
sinun kohdallasi, sillä sinä et ole sattuman
lapsi. Jumala on suunnitellut sinun koko
elämäsi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki
ne ihmiset, joita sinä tapaat, ne paikat,
joihin sinä menet ja jopa se koulu,
jota sinä käyt, ovat Jumalan etukäteen
suunnittelemia asioita. Kaikki ne hyvät
asiat, joita sinun elämässäsi tapahtuu,
ovat osa Jumalan suunnitelmaa sinun
elämällesi.
Raamattu sanoo, että sinä olet siunattu
(Galatalaiskirje 3:9), ja koska sinä olet
jo Herran siunaama, voit olla varma
siitä, että kaikki asiat yhdessä vaikuttavat
sinun parhaaksesi (Roomalaiskirje 8:28).
Halleluja!

SANO TÄMÄ

Raamatun luku
Efesolaiskirje 1:3

Minä olen Jumalan siunattu lapsi; siksi kaikki asiat yhdessä
vaikuttavat minun parhaakseni!

31
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“NOAH AND THE ARK”
Check for the following words from the puzzle below

Generation, Rainbow, Tents, Covenant, Cattle,
Flood, Windows, Heaven, Ark, Mountain and Rain.

33

TIISTAI

25

Kutsuttu
vapauteen

Sillä teille, rakkaat veljet, on annettu vapaus: ei vapautta
tehdä väärin, vaan vapaus rakastaa ja palvella toisia.
Galatalaiskirje 5:13 TLB

Yksi niistä kauniista asioista, mitä
Kristuksen Evankeliumi meille toi, on
vapaus. Vapaus synnistä, sairauksista,
taudeista,
epäonnistumisista
ja
kuolemasta. Vapaus elää elämää
erinomaisuudessa ja kirkkaudessa.
Tämä vapaus ei ole lupaus, vaan
se on todellisuutta sinulle Jumalan
lapsena. Joten kieltäydy siis sallimasta
minkäänlaista sairautta, kipua tai
syntiä omassa kehossasi. Ota sen
sijaan hallintavalta ja “Seiso lujana
siinä vapaudessa, johon Kristus on
meidät vapauttanut, äläkä alistu
uudelleen orjuuden ikeen alle”
(Galatalaiskirje 5:1 KJV). Kunnia
Jumalalle!
Raamatun luku - Johanneksen evankeliumi 8:36

SANO TÄMÄ

34
34

Minä olen täysin vapaa synnistä, kivuista,
sairauksista ja epäonnistumisista. Kunnia
Jumalalle!

PERJANTAI

26

Matka
ylöspäin ja
eteenpäin

Hän alkoi menestymään ja jatkoi menestymistään,
kunnes hänestä tuli todella menestynyt.
1. Mooseksen kirja 26:13 NKJV

Kompassissa on neljä eri kärkeä:
pohjoinen, etelä, itä ja länsi. Siinä on
myös neula, joka osoittaa johonkin näistä
kärjistä. Mihin tahansa näistä kärjistä neula
sitten osoittaakaan, se osoittaa aina siihen
suuntaan, johon sinä olet kulkemassa.
Samalla tavalla kuin kompassin neula
osoittaa yhteen suuntaan, myös sinun elämäsi
Kristuksessa tulisi kulkea yhteen ainoaan
suuntaan — “ylöspäin ja eteenpäin”.
Tämä tarkoittaa sitä, että elämäsi tiellä
ei ole minkäänlaisia “ylä- ja alamäkiä”.
Vaan sinun elämäsi menee vain ylöspäin ja
eteenpäin, korkeammalle ja korkeammalle,
ja siitä tulee jatkuvasti suurenmoisempaa ja
parempaa. Kunnia Jumalalle!
Raamatun luku - Jesajan kirja 55:12

SANO TÄMÄ
Minun elämäni on tarina voitoista, jatkuvasta
kehityksestä, menestyksestä ja yltäkylläisyydestä!

35
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27
LAUANTAI

Jumalan
voittajatiimi

Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille
Kristuksessa: Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän
Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
Kolossalaiskirje 1:2 NKJV

Urheilijat, jotka kuuluvat samaan
joukkueeseen, kilpailevat yhdessä.
Kun yksi heistä voittaa, silloin koko
joukkue voittaa. Aivan samalla tavalla
kuin urheilijat kuuluvat johonkin
joukkueeseen, myös sinä kuulut
omaan joukkueeseen. En tarkoita
tässä suinkaan urheilujoukkuetta, vaan
Jumalan joukkuetta!
Yksi upea asia Jumalan joukkueesta
on se, että se on voittajajoukkue.
Aabraham, Iisak, Jaakob ja Herra
Jeesus ovat kaikki tämän joukkueen
jäseniä, ja me kaikki olemme voittajia!
Joten, kun sinä menet tänään ulos, kulje
eteenpäin voittajan asenteella, sillä sinä
olet jo voittajajoukkueen jäsen.
Raamatun luku - Heprealaiskirje 12:1

SANO TÄMÄ

36
36

Minä kuulun joukkueeseen, jolla ei ole
mitään tietoakaan häviöstä; Jumalan
voittajajoukkueeseen!

Jeesus rakastaa
sinua erityisesti

28
SUNNUNTAI

Mutta Jeesus sanoi, “Antakaa pienten lasten tulla
luokseni, älkääkä kieltäkö heitä; sillä heidän kaltaistensa
on taivaan kuningaskunta.”
Matteuksen evankeliumi 19:14 NKJV

Herra rakastaa sinua erityisesti.
Muistelepa, kuinka Hän antoi
oman elämänsä sinun puolestasi;
juuri niin paljon Hän rakastaa
sinua! Hän ei katso siihen miltä
sinä näytät, kuinka pitkä sinä olet,
nenäsi muotoa tai hiustesi väriä;
vaan Hän rakastaa sinua juuri
sellaisena kuin sinä olet! Sen takia
juhli Hänen rakkauttaan sinua
kohtaan nyt ja aina julistamalla
Evankeliumia
perheellesi
ja
ystävillesi.

Raamatun luku - 1. Johanneksen kirje 3:1

SANO TÄMÄ

Jeesus rakastaa minua niin valtavasti.
Minä jaan tätä rakkautta eteenpäin Hänen
Sanansa kautta omaan maailmaani.
Halleluja!

37
37

Hekin tarvitsevat
Jeesusta

29
MAANANTAI

Sillä Ihmisen Poika on tullut
etsimään ja pelastamaan
sitä, mikä kadonnut on.
Luukkaan evankeliumi 19:10

Sakkeus oli rikas verojen
kerääjä. Eräänä päivänä hän kuuli
siitä, että Herra Jeesus olisi pian
kulkemassa hänen kaupunkinsa
ohi, joten Sakkeus päätti kiivetä
puuhun nähdäkseen edes pienen
vilahduksen
ohikulkevasta
Mestarista.
Herra Jeesus kuitenkin kutsui häntä ja sinä iltana Hän söi
illallista Sakkeuksen kotona. Jotkut ihmiset eivät pitäneet
tästä, koska he ajattelivat Sakkeuksen olevan syntinen
mies. Tämä ei kuitenkaan haitannut Jeesusta, sillä Hän tuli
pelastamaan aivan kaikki, riippumatta siitä, keitä he olivat
tai mitä he olivat tehneet.
Onpa henkilö sitten nuori tai vanha, rikas tai köyhä tai ihan
kuka tahansa, jokainen heistä tarvitsee Jeesusta. Jeesus on
vastaus kaikkiin ongelmiin. Joten, kerro jollekin Jeesuksesta
tänään. Ja tulet olemaan siitä niin iloinen!

SANO TÄMÄ

Raamatun luku
2. Korinttolaiskirje 5:12

Minä vien pelastuksen sanoman omaan maailmaani
kertomalla toisille Jeesuksesta ja voittamalla heidän sielunsa
Hänelle. Halleluja!
38
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Sinä olet
äärimmäisen
siunattu!

30
TIISTAI

Mutta jos te olette
Kristuksen omat, niin te
siis olette Aabrahamin
jälkeläisiä, perillisiä
lupauksen mukaan.
Galatalaiskirje 3:29 NKJV

Jumala
kutsui
Aabrahamin
lähtemään isänsä kotikaupungista
ja Aabraham totteli. Aabrahamin
kuuliaisuuden
vuoksi
Herra
siunasi häntä ja hänen jälkeläisiään ja antoi hänelle koko
maailman (1. Mooseksen kirja 15:5).
Sillä hetkellä, kun sinä uudestisynnyit, sinusta tuli
Aabrahamin jälkeläinen. Tämä tarkoittaa sitä, että sinä
olet äärimmäisen siunattu! Sinua on siunattu täydellisellä
terveydellä, voimalla, viisaudella, menestyksellä, taidoilla
ja kaikilla elämän hyvillä asioilla. Halleluja! Nauti näistä
kaikista siunauksista tänään ja kerro toisille Jeesuksesta.

SANO TÄMÄ

Raamatun luku
Galatalaiskirje 3:16

Herra on siunannut minua äärimmäisen paljon, sillä minä olen
Aabrahamin jälkeläinen. Kunnia Jumalalle!
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Auta apinoita löytämään tiensä Nooan luokse.

40
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Pidä hauskaa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin.
Huomaa: Raamatunpaikoissa on käytetty vuoden 33/38
käännöstä.
1. Kuinka monta poikaa Nooalla oli? (1. Mooseksen kirja 6:10)
2. Montako kerrosta Nooan rakentamassa arkissa oli?
(1. Mooseksen kirja 6:16)
3. Montako ihmistä arkissa oli? (1. Mooseksen kirja 7:13)
4. Jumala kertoi Nooalle, että hänen tulisi ottaa mukaansa
arkkiin oma perheensä ja eläimet. Mitä muuta Jumala ohjeisti
Nooaa ottamaan mukaan arkkiin? (1. Mooseksen kirja 6:21)
5. Kuka sulki arkin oven? (1. Mooseksen kirja 7:16)
6. Minkä ikäinen Nooa oli silloin, kun vedenpaisumus tuli?
(1. Mooseksen kirja 7:6)
7. Kuinka monta päivää vedet vallitsivat maan päällä?
(1. Mooseksen kirja 7:24)
8. Minkä nimisen vuoriston päälle arkki pysähtyi?
(1. Mooseksen kirja 8:3-4)
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SIVU 32

CROSSWORD PUZZLE
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SIVU 33

WORD SEARCH
W
Q
C
I
G
J
K
P
R
W
X
G
U
T
W
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T
L
E
W
D
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M
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B
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A
I
N
Q
V
I
S
D
P
Y
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HAUSKA LABYRINTTI

SIVU 40

HAUSKA RAAMATTUVISA

SIVU 41

1. Nooalla oli 3 poikaa: Seem, Haam ja Jaafet.
2. Arkissa oli kolme kerrosta: alimmainen, keskimmäinen ja
ylimmäinen kerros.
3. Arkissa oli 8 ihmistä; Nooa, hänen vaimonsa, hänen 3 poikaansa
(Seem, Haam & Jaafet), Seemin vaimo, Haamin vaimo ja Jaafetin
vaimo.
4. Jumala antoi Nooalle ohjeeksi ottaa myös ruokaa mukaan arkkiin.
5. Jumala sulki arkin oven.
6. Nooa oli 600 vuotta vanha.
7. Vedet vallitsivat maan päällä 150 päivää.
8. Arkki pysähtyi Araratin vuoristoon.

Herkut
Liikennesäännöt
Kun sinä liikut kadulla, vaikkapa kouluun tai ihan
muuten vain, on olemassa joitakin sääntöjä, joita
noudattamalla sinä pysyt turvassa.
Tässä muutama näistä säännöistä:
1. Katso liikennevaloja ennen kuin ylität tietä.
2. Osa näistä risteyksissä olevista liikennevaloista on
tarkoitettu autoille. Silloin, kun autojen liikennevalot muuttuvat
punaiseksi, autojen tulee pysähtyä. Tämä on turvallisin aika
sinulle ja muille jalankulkijoille ylittää tie.
3. Liiku kaduilla aina vastuullisen aikuisen kanssa, joka
ohjaa sinua liikenteen seassa.
4. Älä koskaan ylitä tietä, mikäli kyltissä lukee ´Älä kävele
tästä´.

45

Herkut
5. Mikäli poliisi on ohjaamassa liikennettä, voit aina pyytää
häneltä apua tien ylittämiseen.
6. Katso aina ensin vasemmalle, sitten oikealle ja vielä
kerran vasemmalle ennen kuin ylität tien.
7. Älä säntäile kaduilla, ne eivät ole leikkipuistoja.
Tässä muutama ohje kadun ylittämiseen. Ensi kuussa
jatkamme muiden liikennesääntöjen parissa.

46
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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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