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 Heipä hei! Tervetuloa uuteen jännittävään
kuukauteen suosikki päivän sanasi,
Rapsodia Todellisuuksista Lapsille, kanssa!

Aloitamme tämän kuukauden monien
innostavien opetusten parissa, kuten; Kerro kaikille 
Jeesuksesta, Siunausten lähde, Parhaat uutiset, Jumala 
on iloinen sinun kanssasi, Jumalan tarpeidentäyttö 
ei koskaan tyrehdy, Jeesus tekee joulusta erityisen 
ja monien monien muidenkin opetusten parissa.
Hauskuutta ei ole myöskään jätetty pois, sillä
meillä on myös jännittäviä pelejä ja ristikoita
sinua varten. Mukana on myös erityinen
herkkupala “Mitä sinun täytyy tietää kielillä puhumisesta: 
osa 4 ”. Tämän vuoden herkkupalat ovat taatusti inspiroivia ja 
ymmärrystä antavia. Löydät kaiken tämän ja paljon muutakin 
tästä tämän kuun julkaisusta, suosikki päivän sanastasi,
Rapsodia Todellisuuksista Lapsille.

TERVETULOA 

JOULUKUUHUN
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“...Minä olen rakastanut teitä, Oi kansani, iankaikkisella 
rakkaudella: olen vetänyt teidät luokseni rakastavalla 

ystävällisyydellä.”

Jeremian kirja 31:3 TLB

Meidän 
rakastava 
Isämme

Rukoillaan

6

Torstai 

1

Raamatun luku - 1. Johannes 3:1

Herra Jeesus kertoi tarinan 
tuhlaajapojasta (Luukas 15:11-24). 
Tämä poika pyysi isältään perintönsä, 
lähti kotoa ja tuhlasi kaiken. 
Myöhemmin hän palasi kotiin isänsä 
luokse katuen ja järkiinsä tulleena, 
ja hänen isänsä ei ainoastaan vain 
antanut hänelle anteeksi, vaan järjesti 
juhlat juhlistaakseen poikansa paluuta. 
Mikä rakastava isä!

Tämä tarina näyttää meille sen, miten 
rakastava meidän taivaallinen Isämme 
on. Jopa silloin, kun me teemme virheitä 
ja kompastelemme matkalla, Hän 
on valmiina nostamaan meidät ylös, 
puhdistamaan meidät ja asettamaan 
meidät jälleen oikealle kurssille. Miten 
ihanaa onkaan, että meillä on näin 
rakastava ja ystävällinen Isä.

Kiitos Isä, että rakastat minua niin 
paljon, syvästi ja hellästi, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.



“Viha virittää riitoja, mutta rakkaus peittää 
rikkomukset kaikki.”

Sananlaskut 10:12

Rakkaus 
peittää 
kaiken

Rukoillaan

7

Perjantai 

2

Makoillaksesi sängylläsi, levität ensin 
sen päälle lakanan niin, että koko 
patja jää piiloon kauniin lakanasi alle. 
Samalla tavalla Jumalan rakkaus on 
myös suurta, syvää ja tarpeeksi laajaa 
peittämään täysin Hänen lastensa 
kaikki synnit ja virheet. Hän peittää 
sinut omalla anteeksiannollaan ja 
armollaan. Halleluja!

Nyt, kun tiedät, miten upeaa Jumalan 
rakkaus on, kerro siitä toisille. Tee 
heille tiettäväksi se, että heidän ei 
tarvitse enää hävetä omia virheitään, 
koska Jumala rakastaa heitä todella 
paljon ja heidän virheensä eivät voi 
koskaan muuttaa Jumalan rakkautta.

Rakas Isä, kiitän sinua suuresta 
rakkaudestasi, joka peittää meidät 
anteeksiannolla, vanhurskaudella 
ja sinun hyvyydelläsi, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - 1. Pietari 4:8



Rukoillaan

“Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte 
toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut - että tekin 

niin rakastatte toisianne.”

Johanneksen evankeliumi 13:34

Uusi käsky
Lauantai 

3

8

Käsky on sellainen määräys, jonka on 
antanut joku auktoriteettiasemassa oleva 
henkilö. Herra antoi israelilaisille käskyjä 
johdaattaakseen heitä, kun he matkustivat 
erämaan läpi Luvattuun maahan. Mutta 
sen jälkeen, kun Herra Jeesus tuli, Hän 
antoi meille ainoastaan vain yhden käskyn: 
rakastakaa. Hän tahtoo meidän rakastavan 
Herraa ja toisiamme.

Tämä on kaikista suurin ja tärkein käsky. 
Kun sinä vaellat rakkaudessa, tulet aina 
ajattelemaan toisista hyvää ja etsimään aina 
keinoja auttaa toisia ja olla ystävällinen. 
Siksi kannustankin sinua vaeltamaan kaiken 
aikaa rakkaudessa ja kun toimit niin, täytät 
samalla kaikista tärkeimmän käskyn.

Kiitos Herra, että täytät minut sinun 
rakkaudellasi, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

Raamatun luku - Johannes 15:12



Rukoillaan

“...Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka 
suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on 

sinua armahtanut.”

Markuksen evankeliumi 5:19

Jaa se!
Sunnuntai 

4

9

Jeesus tapasi eräänä päivänä miehen, 
joka oli demoneiden riivaama. Sen 
jälkeen, kun Jeesus oli ajanut demonit 
hänestä pois, Herra käski tätä miestä 
kertomaan toisille siitä, mitä hänelle oli 
tehty. Toisin sanoen siis Herra käski häntä 
todistamaan.

Sinun todistuksessasi on voimaa ja 
joka kerta, kun jaat sen jollekin toiselle, 
pidät paholaisen ja kaikki sen demonit 
tietoisena siitä, että sinun elämässäsi toimii 
suurempi voima. Eikä ainoastaan vain se, 
vaan tulet myös kokemaan lisää Jumalan 
siunauksia. Sen lisäksi sinua kuuntelevat 
henkilöt saavat uskon vastaanottaakseen 
oman ihmeensä. Siksi sinun tulisi jakaa 
oma todistuksesi, älä ole hiljaa.

Kiitos Herra kaikista elämässäni olevista 
ihmeistä. Kun todistan näistä kaikista 
upeista asioista ympärilläni oleville 

ihmisille, nämä todistukset inspiroivat 
heitä vastaanottamaan omat ihmeensä, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Ilmestyskirja 12:11



Sano 
tämä

10

Maanantai 

5
“Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin 

enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, 
sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa.”

Efesolaiskirje 3:20

Sinä olet 
täynnä 
voimaa

Oletko koskaan katsonut auton 
konepellin alle? Siellä on auton 
moottori: voima, joka saa auton 
liikkumaan, tulee sieltä. Ihan 
niinkuin auton moottori, Pyhä 
Henki tuottaa sinussa voiman 
muuttaaksesi mahdottomia 
tilanteita ja tehdäksesi 
poikkeuksellisia asioita.

Mutta miten sinä saat tämän 
voiman toimimaan? Rukoilemalla 
kielillä ja julistamalla ääneen 
Jumalan Sanaa. Kun toimit näin, 
aikaansaat muutoksia ja ihmeitä 
kaikkialla siellä, missä kuljet. 
Halleluja!

Olen täynnä Pyhää Henkeä: siksi olen 
täynnä voimaa aikaansaadakseni 
muutoksia ja tämä voima tulee 

aktivoiduksi, kun puhun kielillä ja julistan 
ääneen Jumalan Sanaa. Halleluja!

Raamatun luku - Apostolien teot 1:8



“Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja 
karvasta vettä?”

Jaakobin kirje 3:11

Sano 
tämä

11

tiistai 

6
Siunausten 

lähde

Oletko koskaan nähnyt lähdettä? Se on 
sellainen luonnossa oleva muodostelma, 
josta pulppuaa jatkuvasti lisää vettä. Sen 
tuottama vedenlaatu riippuu lähteen 
alkuperästä. Jos alkuperä on makea, 
lähteestä pulppuaa ainoastaan makeaa 
vettä, mutta jos sen alkuperä taas on 
karvas, lähteestä tuleva vesi on myös 
karvasta. Ymmärräthän nyt, että vastaus 
tämän päivän ulkoaopeteltavaan 
jakeeseen on “EI”: makea ja karvas vesi 
eivät voi tulla samasta lähteestä.

Sinun suusi on ihan kuin lähde, mutta 
veden sijaan sieltä tulee ulos sanoja. 
Millaisia sanoja sinun lähteestäsi tulee 
ulos? Ovatko ne sellaisia sanoja, jotka 
siunaavat, parantavat ja inspiroivat? 
Valitse olla siunausten lähde: täytä 
sydämesi nyt ja aina Jumalan Sanalla.

Kun opiskelen ja mietiskelen Jumalan 
Sanaa, se täyttää minun sydämeni hyvillä 

ja arvokkailla asioilla ja aikaansaa 
minut olemaan siunausten lähde omalle 

maailmalleni. Halleluja!

Raamatun luku - Kolossalaiskirje 4:6



Rukoillaan

12

Keskiviikko 

7
“Sillä teillä on uusi elämä. Sitä ei välitetty teille 

vanhemmiltanne, sillä heidän teille antama elämä hiipuu 
pois. Tämä uusi kestää iankaikkisesti, sillä se tulee 

Kristukselta, Jumalan aina-elävältä Sanomalta ihmisille.”

1. Pietarin kirje 1:23 TLB

Zoe on 
sinussa!

Jokaisella Jumalan uudestisyntyneellä 
lapsella on uusi elämä. Tämä elämä 
ei ole se sama elämä, jonka sait 
omilta vanhemmiltasi. Tätä uutta 
elämää kutsutaan nimellä “ZOE”. Se 
on se sama elämä, joka Jumalalla 
on Itsessään. Tämä elämä on niin 
voimakas, että se tuhoaa sairaudet, 
kivut ja epäonnistumiset, ja arvaa mitä? 
Tämä elämä on sinussa!

Näethän nyt, miksi sinä olet niin 
erilainen verrattuna muihin ympärilläsi 
oleviin lapsiin? Sinulla on sisälläsi 
Jumalan elämä (Johannes 17:16). 
Kosketa siksi toisia tämän elämän 
avulla ja kerro heille Kristuksesta ja 
johdata heidät Hänen luokseen.

Kiitän Herra sinua siitä, että sinun 
elämäsi on minussa. Tämä elämä tekee 

minusta voittajan kaikissa asioissa 
ja kaiken aikaa, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

Raamatun luku - 1. Johannes 5:13



Sano 
tämä

13

torstai 

8
“Palvelijat vastasivat: “Ei ole koskaan ihminen puhunut 

niin kuin se mies puhuu.””

Johanneksen evankeliumi 7:46

Uskon ja 
voiman 
sanat

Julistan, että uskonsanojeni 
kautta minä puhun positiivisia 

muutoksia omaan kansakuntaani, 
perheeseeni ja kouluuni. 

Halleluja!

Raamatun luku - Markus 16:17

Kun Jeesus ja Hänen opetuslapsensa 
matkustivat veneellä, Jeesus nukahti 
ja nousi kamala myrsky. Tämä myrsky 
oli niin paha, että opetuslapset luulivat 
kuolevansa ja he herättivät Herran. 
Kaikki, mitä Herra teki, oli se, että Hän 
komensi tätä myrskyä laantumaan ja 
se laantui (Matteus 8:26). Vau! Kukaan 
muu ei ole ikinä puhunut niin kuin 
Jeesus. Hän puhui niin suuren uskon ja 
auktoriteetin kera. Yksikään tilanne ei 
voi vastustaa Hänen sanojaan.

Jeesus on antanut sinulle tämän saman 
auktoriteetin puhua Hänen Nimessään. 
Vapauta siksi uskontäyteisiä sanoja 
minkä tahansa sellaisen tilanteen ylle, 
johon tahdot saada muutoksen ja tämä 
muutos tulee tapahtumaan.



Sano 
tämä

14

perjantai 

9
“...Pidettäköön teidän henkenne, sielunne ja kehonne 

terveinä ja virheettöminä aina siihen saakka, että meidän 
Herramme Jeesus Kristus palaa.”

1. Tessalonikalaiskirje 5:23 CEV

Kuka 
todellinen 
sinä on?

Tiedätkö sitä, että sinä olet itse 
asiassa henki ja sinun kehosi 
ei ole todellinen sinä? Sinä olet 
henkiolento, jolla on sielu, jonka 
avulla sinä ajattelet, teet valintoja ja 
tunnet tunteita. Sinun kehosi on vain 
se talo, jossa sinä elät.

Sinä olet itse asiassa ihan niin kuin 
taivaallinen Isäsi, joka on Henki 
(Johannes 4:24). Et ehkä pysty 
näkemään todellista itseäsi fyysisillä 
silmilläsi, mutta näet itsesi, kun 
katsot Jumalan Sanaan. Jumalan 
Sana on Jumalan peili: käytä sitä ja 
tulet näkemään suuria ja ihmeellisiä 
asioita todellista itseäsi koskien.

Minä olen henki, minulla on 
sielu ja minä elän kehossa: se minä 

todella olen!

Raamatun luku - Heprealaiskirje 4:12 CEV



Sano 
tämä

15

lauantai 

10
“Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on 

Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, 
juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.”

Roomalaiskirje 1:16

Parhaat 
uutiset

Olen innokas Herran Jeesuksen 
Kristuksen Evankeliumin julistaja ja 
julistan sitä kaikkialla siellä, missä 

kuljen. Halleluja!

Raamatun luku - Markus 16:15

   Ympäri kaupunkia kiertää uutiset ja 
ne ovat kaikista parhaat uutiset, mitä on 
olemassa. Kyse on uutisista Kristuksen 
syntymää koskien. Nämä uutiset kertovat 
Herran hyvyydestä ja ystävällisyydestä 
ihmiskuntaa kohtaan. Kerro nämä 
uutiset kaikkialla ja kauempanakin 
tänä joulunaikana. Äläkä pysähdy 
vain Jeesuksen syntymään: kerro myös 
Hänen kuolemastaan, hautaamisestaan 
ja ylösnousemuksestaan. Anna kaikkien 
tietää, että iankaikkinen elämä on 
jokaisen saatavilla: se on saatavilla 
vanhoille, nuorille, miehille, naisille, 
pojille ja tytöille. Mitkä suurenmoiset 
uutiset nämä ovatkaan. Halleluja! Voit 
käyttää sivulla 48 olevaa Pelastusrukousta 
johdattaaksesi toiset Kristuksen luokse.



Rukoillaan
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“Mutta teidän keskuudessanne se, joka palvelee teitä 
parhaiten, olkoon teidän johtajanne.”

Luukkaan evankeliumi 22:26 TLB

Epäitsekäs!
Sunnuntai 

11

Epäitsekkäänä oleminen tarkoittaa 
sitä, että mietit ensin muita ennen kuin 
mietit itseäsi. Epäitsekkäänä oleminen 
on sellainen tärkeä ominaisuus, joka 
jokaisella johtajalla täytyy olla. Herra 
on kasvattanut sinut olemaan johtaja 
ja Hän tahtoo sinun olevan epäitsekäs 
kaikessa siinä, mitä teet: kaikessa, 
mitä teet sekä Hänelle että myös muille 
ympärilläsi oleville ihmisille.

Jos sinulla on kokonainen 
ruokalautanen itsellesi ja näet ystävän, 
jolla ei ole ollut mitään syötäväksi, jaa 
oma ruokasi hänen kanssaan. Muista 
se, että teet oikeasti Herralle kaikki ne 
epäitsekkäät ja ystävälliset teot, joita 
teet toisille ihmisille (Matteus 25:40). 
Ja voit olla varma siitä, että Hän tulee 
siunaamaan ja korottamaan sinua sen 
vuoksi.

Kiitän sinua Herra tästä Sanasta, jonka olet 
antanut minulle tänään. Opeta ja auta minua 

tuomaan esiin aina erinomaisen johtajan 
ominaisuuksia olemalla epäitsekäs ja ystävällinen 

toisia kohtaan, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Matteus 25:37-40



Rukoillaan
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“Ja Aabraham kutsui sitä paikkaa nimellä, Herra-tulee-
tarjoamaan; ihan niin kuin tähän päivään saakka on sanottu, 

“HERRAN Vuorella se tulee tarjotuksi.”

1. Mooseksen kirja 22:14 NKJV

Jumalan 
tarpeidentäyttö 

ei koskaan 
tyrehdy!

maanantai 

12

   Jumala on meidän suuri tarpeiden 
täyttäjämme. Siksi sinulla ei ole mitään syytä 
kärsiä puutteesta tai kaivata jotain asioita. 
Hänen varastonsa tarpeidentäyttämiseksi 
eivät koskaan lopu (Psalmi 50:10).

Kun israelilaiset matkasivat erämaan 
halki, kyse oli Jumalasta, joka täytti heidän 
tarpeensa. “Neljäkymmentä vuotta sinä 
elätit heitä erämaassa, niin ettei heiltä 
mitään puuttunut, eivät heidän vaatteensa 
kuluneet, eivätkä heidän jalkansa 
turvonneet“ (Nehemia 9:21).

Hän piti israelilaisista huolta 40 vuoden 
ajan ja Hänen varastonsa eivät loppuneet! 
Hänellä on enemmän kuin tarpeeksi, 
jotta Hän voi pitää sinusta huolta, Hän 
“...voi tehdä enemmän, monin verroin 
enemmän kuin kaikki, mitä me anomme 
tai ymmärrämme…“ (Efesolaiskirje 3:20).

Rakas taivaallinen Isä, kiitän 
sinua siitä, että kohtaat kaikki 

tarpeeni ja annat minulle kaikkea 
yltäkylläisesti, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

Raamatun luku - Efesolaiskirje 3:20
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1. Joosef ja Maria matkustivat Bethlehemiin 
(Joosefin kotikaupunkiin). Jeesus syntyi 
siellä. Tämä täytti profetian siitä, että 
Pelastaja tulisi Bethlehemistä (Miika 5:2).

2. Tietäjät eivät päässeet näkemään 
Jeesusta silloin, kun Hän syntyi seimeen: 
he näkivät Jeesuksen paljon myöhemmin 
silloin, kun Jeesus oli jo pikkulapsi (Matteus 
2:11). Kyse oli paimenista, jotka näkivät 
Jeesuksen vauvana seimessä (Luukas 2:16).

3. Osa Raamatun kuuluisista henkilöistä 
kuuluvat Jeesuksen maalliseen perheeseen, 

JEESUKSEN 
SYNTYMÄSTÄ

On

Raamatun 
Faktoja
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kuten esimerkiksi Aabraham, Jaakob, 
Ruut, Daavid ja Salomo (Matteus 1:1-17).

4. Johannes Kastaja oli Jeesuksen 
pikkuserkku. Johanneksen äiti Elisabet ja 
Jeesuksen äiti Maria olivat serkkuja.

5. Raamattu puhuu ainoastaan tietäjien 
tuomista kolmesta lahjasta, siinä ei mainita, 
kuinka monta näitä Jeesusta katsomaan 
menneitä tietäjiä oli. Heitä on voinut olla 
enemmänkin.

6. Nimi Bethlemen tarkoittaa “Leivän 
taloa”. Herra Jeesus syntyi Bethlehemissä 
ja Hän on myös elämän Leipä (Matteus 
2:1, Johannes 6:35, 48). Eikö tämä olekin 
mielenkiintoista?

7. Seimi on eläinten syöttökaukalo. Joskus 
myös karitsa (vauvalammas) voitiin asettaa 
seimeen, jotta se pysyisi lämpimänä.



Sano 
tämä

20

Kerro 
kaikille 

Jeesuksesta

“Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla 
oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi 
ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan 

joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.”

Apostolien teot 10:38

tiistai 

13

On olemassa eräs tuntemani mies, 
joka on niin upea ja ystävällinen. Hän 
tuli kuolemaan koko maailman syntien 
puolesta. Hän teki sen siksi, koska 
Hän rakastaa meitä. Tämä mies on 
Jeesus, elävän Jumalan Poika. Hän 
on maailman Pelastaja ja ainoa tie 
Jumalan luokse.

Hän tahtoo sinun kertovan kaikille 
Hänestä. Kerro heille kaikesta 
siitä, mitä Hän on tehnyt heidän 
puolestaan: heidän ei tarvitse jatkaa 
synnissä, kärsiä tai olla enää kivuissa. 
Jeesus on maksanut hinnan heidän 
vanhurskaudestaan, parantumisestaan 
ja pelastumisestaan. Kunnia Jumalalle!

Kiitos Jeesus kaikesta siitä, mitä olet tehnyt 
minun vuokseni. Kerron kaikille sinun 

rakkaudestasi ja pelastavasta voimastasi, ja 
kaikki, jotka kuulevat minua, tulevat uskomaan 
sinun totuutesi ja tulevat muutetuiksi. Halleluja!

Raamatun luku - Markus 16:15



Sano 
tämä

21

“Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä 
maailman loppuun asti.”

Matteuksen evankeliumi 28:20

Herra 
on sinun 
kanssasi

keskiviikko 

14

Minulla ei ole mitään pelkoja, sillä 
Herra on minun elämäni voima, 
Hän on minun pelastukseni ja 

rauhani. Halleluja!

Raamatun luku - Heprealaiskirje 13:5

Tämän päivän ulkoaopeteltavassa 
jakeessa on Herran Jeesuksen 
sanat. Kyse ei ole lupauksesta, vaan 
todellisuudesta. Mietipä tätä: kun 
nousit koulubussiin, kannoit Herraa 
mukanasi. Muista se, että Hän tuli 
elämään sinun sisällesi sillä hetkellä, 
kun sinä uudestisynnyit.

Hän sanoo sinulle tänään saman, 
mitä Hän sanoi Joosualle, “...ole 
rohkea ja vahva! Karkota pelko ja 
epäilys! Sillä muista, Herra sinun 
Jumalasi on sinun kanssasi minne 
ikinä sinä menet” (Joosua 1:9 TLB). 

Ole siksi luja ja rohkea, sillä Herra 
on sinun kanssasi matkasi jokaisella 
askeleella.



“Sillä hänen silmänsä valvovat ihmisen teitä, ja hän näkee 
kaikki hänen askeleensa.”

Jobin kirja 34:21

Toimi 
aina oikein

Rukoillaan

torstai 

15

22

Kerran kauan sitten olin ystävieni 
kanssa kahvilassa. Huomasin 
ruokailtuamme, että heillä oli 
mukanaan ekstra-annos ruokaa. He 
olivat ottaneet sen ilman, että kukaan 
muu oli huomannut sitä. Kerroin heille 
samantien, että vaikka kukaan muu ei 
olisi nähnyt heitä, Jumala näki. Pyysin 
heitä toimimaan oikein ja viemään 
ylimääräisen annoksen takaisin.

Sinun tulisi toimia aina oikein, vaikka 
kukaan muu ei näkisi tai kiittäisi sinua 
siitä. Kun luulet, että kukaan ei katso, 
Jumala katsoo. Elä siksi Jumalan 
lapsena esimerkillistä elämää ja näytä 
muille oikea tapa toimia tekemällä 
aina oikein.

Raamatun luku - Jeremia 16:17

Kiitos Herra siitä, että opetat minua 
Sanasi kautta elämään esimerkillistä 
elämää totuudessa, rehellisyydessä ja 
vanhurskaudessa, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.



“Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän 
sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut.”

Matteuksen evankeliumi 28:6

Jeesus elää!

Sano 
tämä

perjantai 

16

23

Jeesus on elossa ja Hän elää 
minussa. Halleluja!

Raamatun luku - Markus 16:6

Historiankirjat ovat täynnä tarinoita 
suurenmoisista ihmisistä, jotka elivät 
tuhansia vuosia sitten. Mutta kaikkien 
näiden suurenmoisten ihmisten 
keskuudessa on Yksi, joka on heitä 
kaikkia suurempi. Hän tuli maailmaan yli 
2000 vuotta sitten ja Hän on yhä elossa. 
Hän on ainoa, jota kuolema ei pystynyt 
pitämään otteessaan. Hänen Nimensä 
on Jeesus. Hän on meidän ylösnoussut 
kuninkaamme, joka on elossa ja elää 
iankaikkisesti!

Hän elää sinussa ja minussa ja 
meidän kauttamme Hän koskettaa yhä 
enemmän elämiä ja tuo ihmisiä pois 
pimeyden vallasta ja siirtää heidät Hänen 
kirkkaudentäyteiseen vanhurskauden, 
voiton ja jumalallisen terveyden 
valtakuntaan. Halleluja!

Kerro siksi Hänestä tänään jollekin 
toiselle ja johdata heidät rukoilemaan 
ääneen sivulla 48 oleva Pelastusrukous.



“Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi 
saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi.”

Jesajan kirja 60:1

Kirkkaus

Sano 
tämä

lauantai 

17

24

Jumalan kirkkaus ei ole savua, tulta tai 
ukkosta, niin kuin jotkut uskovat. Kyse on 
Hänen hyvyydestään, kauneudestaan 
ja erinomaisuudestaan. Ja arvaa 
mitä? Tämä kirkkaus on jokaisen 
Jumalan uudestisyntyneen lapsen yllä. 
Eikö tämä olekin aivan mahtavaa?

Oletko sinä uudestisyntynyt? Jos 
olet, silloin Jumalan kirkkaus on sinun 
ylläsi. Juuri tämä kirkkaus saa sinut 
erottumaan joukosta kaikkialla siellä, 
missä sinä olet. Siksi ihmiset rakastavat 
tulla sinun luoksesi: he tahtovat saada 
tietää lisää Herrasta. Siksi, “Nouse, 
loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun 
valosi saapuu ja Herran kirkkaus 
koittaa sinun yllesi.“ (Jesaja 60:1). 
Halleluja!

Jumalan kirkkaus on minun ylläni ja se 
loistaa minun kauttani kaikkialla siellä, 

missä kuljen. Halleluja!

Raamatun luku - Johannes 17:22



“Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö 
hänen kastettavakseen.”

Matteuksen evankeliumi 3:13

Onko sinut 
kastettu?

Rukoillaan

sunnuntai 

18

25

Johannes kastoi Herran Jeesuksen 
ennen kuin Herra aloitti oman 
palvelutyönsä täällä maan päällä. 
Tämä kertoo meille siitä, miten 
tärkeä vesikaste on. Kun sinut 
kastetaan veteen, se on merkki 
sinun lopullisesta erottautumisesta 
tästä maailmasta. Se ilmaisee myös 
Herran Jeesuksen ylösnousemusta 
ja sen sinulle tuomaa uutta elämää.

   On tärkeää, että sinut on 
kastettu veteen. Jos sinua ei 
ole vielä kastettu, kerro asiasta 
pyhäkoulun opettajallesi tai omille 
vanhemmillesi ja kerro heille, että 
tahdot tulla kastetuksi ja he tietävät 
kyllä, mitä tehdä.

Kiitos Herra, että olet erottanut 
minut tästä maailmasta sinun 
omaksesi, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

Raamatun luku - Roomalaiskirje 6:3-4



“Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen 
Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti.”

Johanneksen evankeliumi 14:16

  Sano 
  tämä

Sinun 
mahtava 
Auttajasi!

maanantai 

19

26

Sinun sisälläsi elää suuri ja mahtava 
Auttaja. Ei ole olemassa mitään sellaista, 
mitä et voisi tehdä Hänen kanssaan. 
Mooses jakoi Punaisenmeren kahtia 
Hänen kanssaan. Hän auttoi Joosuaa 
saamaan alas Jerikon valtavat muurit 
(Joosua 6:1-5). Hän täytti opetuslapset 
rohkeudella niin, että he voittivat suuria 
kansanjoukkoja Jeesukselle (Apostolien 
teot 2:4, 14). Tämä Auttaja on Pyhä 
Henki!

Pyhä Henki on sinun Auttajasi ja Hän 
elää sinun sisälläsi. Hän on täällä 
auttamassa sinua olemaan paras 
versio itsestäsi. Eikö tämä olekin aivan 
mahtavaa? Vietä siksi laatuaikaa 
yhdessä Hänen kanssaan joka päivä. 
Kun toimit näin, Hän tulee auttamaan, 
johdattamaan ja opastamaan sinua 
läpi koko elämän.

Julistan, että mahtava Auttaja - Pyhä 
Henki - auttaa minua suurenmoisella 

tavalla. En voi siksi epäonnistua, 
olla hämmentynyt tai tulla lyödyksi 

elämässä. Halleluja!

Raamatun luku - Johannes 16:13



Jumala on 
iloinen sinun 

kanssasi

“Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: “Tämä on 
minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.”” 

Matteuksen evankeliumi 3:17

Rukoillaan

tiistai 

20

27

Tiedätkö sitä, että joka aamu, kun 
heräät, taivaallinen Isäsi on aina 
iloinen kuullessaan sinun äänesi, 
kun rukoilet Häntä? Hän todella on! 
Sinä olet Hänen rakas lapsensa ja 
Hän on iloinen sinun kanssasi.

Sinä olet tärkeä Hänelle ja paljon 
arvokkaampi kuin mikäään muu, 
mitä Hän on luonut. Tämä johtuu 
siitä, että sinä olet kuin Jeesus ja 
sinun elämäsi on uskonelämää, 
mikä miellyttää Häntä. Ajattele 
tänään itsestäsi korkeasti, sillä sinä 
olet Hänelle tärkeä. Leuka ylös, rinta 
rottingille ja kävele selkä suorassa, 
sillä Herra rakastaa sinua ja Hän on 
iloinen sinun kanssasi.

Kiitos Herra siitä, että olet tehnyt 
minusta oman ylpeydenaiheesi ja 
teet minulle tiettäväksi sen, että 
sinä olet iloinen minun kanssani, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen. 

Raamatun luku - Matteus 17:5



Istumassa 
korkealla 
yläpuolella!

“...Jumala on niin rikas armossa…Hän herätti Kristuksen 
kuolleista - meidät on pelastettu ainoastaan Hänen 

ansaitsemattoman suosionsa vuoksi - ja nosti meidät 
haudasta ylös kirkkauteen Kristuksen kanssa, jossa me 

istumme Hänen kanssaan taivaallisissa - kaikki sen vuoksi, 
mitä Kristus Jeesus teki.”

Efesolaiskirje 2:4-6 TLB

Rukoillaan

keskiviikko 

21

28

Tämä on niin kaunis Sananpaikka! Vaikka sinä 
olet fyysisesti täällä maan päällä, sinä hallitset 
Jeesuksen kanssa taivaasta käsin! Sitä tämä 
Raamatunjae tarkoittaa sanoessaan, että sinä 
istut Kristuksen kanssa. Sinä istut Hänen kanssaan 
korkealla kaikkien maailmassa olevien voimien 
yläpuolella ja kaikki asiat ovat sinun jalkojesi alla 
sen vuoksi, missä sinä istut (Efesolaiskirje 1:21). 
Halleluja!

Sinä istut korkealla paholaisen ja hänen 
demoniensa yläpuolella. Jos paholainen 
valehtelee sinulle sanomalla, että hän satuttaisi 
sinua, älä usko häntä! Hän ei voi koskea 
sinuun, koska sinä olet kaukana hänen 
saavuttamattomissaan ja istut Kristuksen kanssa. 
Mikään tästä maailmasta lähtöisin oleva asia ei 
voi koskaan enää satuttaa sinua, sillä sinä istut 
kaikkia niitä korkeammalla.

Kiitän sinua Herra siitä, että olet 
istuttanut minut istumaan yhdessä 
Kristuksen kanssa, paljon kaikkia 

hallitsijoita ja voimia korkeammalle, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - 1. Pietari 3:22



Sinä olet 
immuuni 

sairauksille

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

kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.”

Roomalaiskirje 8:11

Sano 
tämä

torstai 

22

29

Sairauksille immuunina oleminen 
tarkoittaa sitä, että sinä olet 
vastustuskykyinen infektioille ja taudeille. 
Se tarkoittaa sitä, että mikään tauti ei 
voi vaikuttaa sinuun negatiivisesti, sillä 
sinä olet suojeltuna sitä vastaan. Kun 
sinä uudestisynnyit, vastaanotit silloin 
Jumalan elämän. Se on sellainen 
elämä, joka ei sairastu: se on immuuni 
kaikenlaisille sairauksille. Halleluja!

Jos siis koet jossain kohtaa kehoasi 
kipua tai jotain muuta ikävää, aseta kätesi 
kyseisen kohdan päälle ja komenna sitä 
kipua lähtemään ja se lähtee. Sinussa 
on Jumalan elämä, ja siksi millään 
sairaudella tai kivulla ei ole mitään sijaa 
sinun kehossasi. Kunnia Jumalalle!

Julistan, että minun kehoni on 
immuuni sairauksille ja taudeille. 
Minä kylven aina jumalallisessa 

terveydessä, sillä minussa on 
Jumalan elämä. Halleluja!

Raamatun luku - Johannes 10:28



“Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille 
iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen 

Pojassansa.”

1. Johanneksen kirje 5:11

Juhli sinussa 
olevaa Jumalan 

elämää!

Sano 
tämä

perjantai 

23

30

Nyt on aika juhlia ja olla iloinen. 
Mutta yksi näistä juhlimisen 
arvoisista asioista on sinussa 
oleva Jumalan elämä. Tämä on 
se elämä, jonka vastaanotit sillä 
hetkellä, kun uudestisynnyit. Se on 
se jumalallinen elämä, jonka Herra 
Jeesus toi meille oman kuolemansa 
ja ylösnousemuksensa kautta. Hän 
syntyi juuri tästä syystä. Halleluja!

Tämä elämä on menestyksen, 
rauhan ja vaurauden elämää. Ja 
tämä elämä on saatavilla kaikille 
heille, jotka uskovat. Joten mene siis 
ja jaa nämä suurenmoiset uutiset 
kaikille niille, jotka tapaat tänään.

Jumalan elämä ja luonto tekevät 
työtään minussa aikaansaaden sen, 

että elän täydellisessä hallintavallassa 
ja voitossa. Halleluja!

Raamatun luku - Johannes 3:16



“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, 

hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Johanneksen evankeliumi 3:16

Rakkaus: 
sesongin 
symboli

Rukoillaan

lauantai 

24

31

Kun juhlit tätä sesonkia 
perheesi ja ystäviesi kanssa, 
on tärkeää, että muistat sen, 
mistä tässä kaikessa on kyse: 
Rakkaudesta!

Rakkaus on tämän sesongin 
symboli. Sitä joulu edustaa. 
Siitä syystä tähän aikaan on 
niin paljon lahjojen antamista 
ja saamista.

Rohkaisen sinua ajattelemaan 
Jumalan rakkautta, kun juhlit 
tätä sesonkia. Ota aikaa 
ilmaistaksesi rakkautta toisia 
kohtaan ystävällisten ja 
anteliaiden tekojen kautta.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että 
rakastat minua niin paljon ja 
lähetit Jeesuksen kuolemaan 
minun puolestani, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - 1. Johannes 4:10-11
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JEESUKSEN 
SYNTYMÄ

Alleviivaa oikea vastaus.

1. Kuka näistä profeetoista puhui Jeesuksen 
Kristuksen syntymästä?

a) profeetta Amasja b) profeetta Jeremia c) 
profeetta Jesaja

2. Kuka näistä enkeleistä ilmestyi Marialle?
a) Gabriel b) Mikael c) Pietari

3. Missä kaupungissa Jeesus syntyi?
a) Bethlehemissä b) Galileassa c) Nasaretissa

4. Ketkä olivat ne ensimmäiset ihmiset, jotka näkivät 
Jeesus-vauvan, kun Hän syntyi?
a) tietäjät b) paimenet c) profeetta Anna ja Simeon

5. Mitä tietäjät seurasivat löytääkseen Jeesuksen?
a) aurinkoa b) kuuta c) tähteä

6. Mitä lahjoja tietäjät toivat Jeesukselle?
a) kultaa, puita ja onyksi-kiviä b) timantteja, 
kultaa ja hopeaa c) kultaa, suitsukkeita ja mirhamia

7. Johannes Kastajan äiti Elisabet oli Marian
a) naapuri b) ystävä c) serkku
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TÄYTÄ 
AUKOT

Täytä aukot sopivilla sanoilla tai lauseilla ja selvitä, mitä 
Raamatussa sanotaan. Pidä hauskaa!

Psalmi 16:5-9, vuoden 1992-käännös

Herra, sinä olet minun ___________ , sinulta saan 

ruokani ja juomani, sinun kädessäsi on minun arpani. 

Ihana _________ on tullut ____________, 

kaunis perintö on minulle annettu.

Minä kiitän Herraa, hän ________ minua, _______ 

kuulen sisimmässäni  _________   __________.

Minä pysyn aina lähellä__________. Kun hän 

on oikealla puolellani, minä en _________. 

Minun sydämeni _____________, mieleni 

_____________, minun ruumiini ei pelkoa tunne.

YÖLLÄKIN                          PERINTÖOSANI
HERRAA                              ILOITSEE
MAA                                     HÄNEN
NEUVOO                              RIEMUITSEE
ÄÄNENSÄ                            HORJU
OSAKSENI



Jeesus tekee 
joulusta 
erityisen

Rukoillaan

sunnuntai 

25

34

Joulu on jälleen täällä! Se on 
yksi vuoden kaikista kauneimmista 
ajoista ja niin monet ihmiset ympäri 
maailmaa juhlivat sitä. Mutta 
tiedätkö, mikä tekee joulusta todella 
erityisen? Jeesus! Hän on kaiken 
tämän juhlinnan syy. Juhlimme 
tänään Hänen syntymäänsä ja koko 
maailmalle annettua pelastuksen 
lahjaa.

Joten, kun juhlit tätä aikaa, kerro 
jollekulle Hänestä. Kerro heille, 
että Hän tuli tähän maailmaan 
poistamaan kaikkien synnit ja 
kivut, voittamaan kuoleman ja 
pelot sekä tuomaan iankaikkisen 
elämän kaikille niille, jotka uskovat. 
Halleluja!

Rakas Herra Jeesus, sinä teet joulusta 
niin erityisen. Kiitos siitä, että tulit 
pelastamaan meidät ja tuomaan 

meille iankaikkisen elämän. Aamen.

Raamatun luku - Johannes 1:10-14

“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, 

hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.”

Johanneksen evankeliumi 3:16



“Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: 
“Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.”

Matteuksen evankeliumi 28:18

Jeesuksella 
on kaikki 

auktoriteetti

Sano 
tämä

maanantai 

26

35

Kun Aadam ei totellut Jumalaa 
Eedenin puutarhassa, ihminen menetti 
Herran hänelle maan päällä antaman 
auktoriteetin paholaiselle. Mutta Herra 
Jeesus otti tämän auktoriteetin takaisin 
oman ristiuhrinsa ja ylösnousemuksensa 
avulla. Nyt Herralla Jeesuksella on siis 
kaikki auktoriteetti sekä taivaassa että 
myös maan päällä!

Ja mikä vielä mahtavampaa - Hän 
on antanut tämän auktoriteetin takaisin 
ihmisille: meille, kristityille. Me olemme 
Hänen edustajiaan täällä maan päällä 
ja meillä on oikeus toimia Hänen 
puolestaan. Siksi joka kerta, kun käsket 
paholaista lähtemään, sen täytyy 
totella, sillä Jeesus on antanut sinulle 
kaiken auktoriteetin.

Herra Jeesus on antanut minulle 
kaiken auktoriteetin. Toimin siksi Hänen 

sijastaan ja käytän auktoriteettia 
kaikkien vastustajan tekojen suhteen ja 
julistan voittoa omien uskontäyteisten 

sanojeni kautta. Halleluja!

Raamatun luku - Luukas 10:19



“...minun kätteni kohottaminen olkoon ehtoouhri.”

Psalmi 141:2

Erityiset 
hetket Herran 

kanssa

Rukoillaan

tiistai 

27

36

Palvonnan ajat ovat aivan 
erityisiä Herran kanssa yhdessä 
vietettyjä hetkiä. Tällaisina aikoina 
sinä kohotat kätesi Herralle 
palvonnassa ja kerrot Hänelle siitä, 
miten ihmeellinen Hän on. Tulet 
temmatuksi Hänen rakkauteensa ja 
kirkkaudentäyteiseen läsnäoloonsa, 
kun palvot Häntä tällä tavoin. Se on 
maailman paras tunne.

Rohkaisen sinua siksi ottamaan 
hyödyn irti jokaisesta tilaisuudesta 
palvoa Herraa ja laulaa ylistyslauluja 
Hänen Nimensä kunniaksi, kädet 
kohotettuina. Nämä ovat aivan 
erityisiä hetkiä Herran kanssa.

Rakas Herra, kohotan käteni sinulle 
ylistyksessä ja ihailussa. Sinä olet 

ihmeellinen, kaunis, erinomainen ja 
minun palvontani arvoinen, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - 1. Timoteus 2:8



“Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, 
kutsukaa koolle juhlakokous.”

Jooelin kirja 2:15

  Paastoaminen

Rukoillaan

keskiviikko 
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    Paastoaminen on muutakin kuin vain 
ruuasta erossa pysyttelemistä, se on 
vain osa paastoamista. Paastoaminen 
on itse asiassa tapa palvoa Herraa. 
Se on aikaa, jolloin me keskitymme 
Herraan, opiskelemme Hänen 
Sanaansa ja rukoilemme. Tällaisina 
aikoina sinä pysyttelet erossa kaikesta 
sellaisesta, joka voisi siirtää huomiosi 
pois Hänestä.

Kun sinä paastoat, sinun henkesi 
tulee herkemmäksi sille, mitä 
Herra sanoo sinulle. Ymmärräthän 
nyt, miten tärkeää paastoaminen 
on? Kun me lähestymme vuoden 
loppua, paastoamme ja rukoilemme 
seurakuntana. Rohkaisen sinua 
osallistumaan mukaan.

Kiitän sinua Herra siitä, että opetat 
minua tänään paastoamisesta. Kun otan 
aikaa paastotakseni, minun mieleni on 

keskittynyt sinuun ja vastaanotan kaiken 
sen, mitä sinä olet valmistellut minulle, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Jesaja 58:6-8



“Minä näin saatanan lankeavan taivaasta 
niinkuin salaman.”

Luukkaan evankeliumi 10:18

Paholainen 
on lyöty

Sano 
tämä

torstai 

29
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Paholainen on lyöty vihollinen. 
Jeesus otti häneltä kaiken ja päihitti 
hänet julkisesti oman kuolemansa 
ja ylösnousemuksensa kautta. 
Niinpä paholainen ei ole yhtään 
mitään, eikä hän voi tehdä yhtään 
mitään. Huomaatko nyt, miksi sinun 
ei tarvitse pelätä paholaista? Jeesus 
päihitti hänet, jotta sinä voisit elää 
voiton ja menestyksen elämää!

Nyt, kun tiedät sen, että paholainen 
on lyöty, kerro jollekin toiselle 
tästä. Tee heille tiettäväksi se, että 
paholaisella ei ole mitään voimaa 
pysäyttää heitä olemasta kaikkea 
sitä, mitä Jumala tahtoo heidän 
olevan. Halleluja!

Paholainen on lyöty. Hänellä ei ole 
enää mitään voimaa, eikä hän voi 
tehdä enää mitään. Kristuksessa 

minulla on voitto. Halleluja!

Raamatun luku - Jaakob 4:7



“Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin 
katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, 
muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta 

kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.”

2. Korinttolaiskirje 3:18

Jatkuva 
muutos

Rukoillaan

perjantai 
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Jumalan Sanalla on voima muuttaa kenet 
tahansa ja mikä tahansa asia. Siksi onkin 
niin tärkeää, että opiskelet ja mietiskelet 
säännöllisesti Jumalan Sanaa. Silloin se tulee 
muuttamaan sen tavan, miten sinä ajattelet, 
puhut ja toimit. Se tulee tekemään sinusta 
paremman ja kohentamaan sinun tulostesi 
laatua.

Kun päättelemme tämän vuoden ja 
valmistaudumme rukouksessa uuteen vuoteen, 
rohkaisen sinua antamaan Jumalan Sanan 
tulla sinun henkeesi. Anna sille ensimmäinen 
sija omassa elämässäsi: mietiskele sitä 
ja tee niinkuin se sanoo. Ja ihan niinkuin 
avausjakeemme sanoo: se jatkaa sinun 
muuttamistasi Jumalan Sanan erinomaisen ja 
täydellisen kuvan mukaisuuteen.

Rakas Isä, alistan oman mieleni ja 
tahtoni sinun Sanasi alaisuuteen niin, 

että ne tulevat sinun Sanasi muuttamiksi 
ja tehdyiksi entistä erinomaisemmiksi, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Jaakob 1:23-25



“Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat 
sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä 
kolmikymmen-, mikä kuusikymmen-, mikä satakertaisen.” 

Markuksen evankeliumi 4:20

Valmistele 
sydämesi

Rukoillaan

lauantai 
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Ennen kuin maanviljelijä istuttaa siemenen, 
hän ottaa ensin aikaa valmistellakseen 
pellon kylvöä varten. Hän kitkee ensin kaikki 
rikkaruohot ja kääntää maan ennen kuin 
hän kylvää siemenet.

Ihan niinkuin maanviljelijä valmistelee 
oman peltonsa kylvöä varten, myös sinun 
tulisi valmistella oma sydämesi Jumalan 
Sanaa varten. Muista se, että Jumalan 
Sana on siemen ja ainoastaan valmis sydän 
voi vastaanottaa sen ja tulla siunatuksi. 
Valmistele siis tänään oma sydämesi 
rukoilemalla Jumalan Sanan suhteen, 
erityisesti sen Sanan suhteen, jonka tulemme 
vastaanottamaan tänään seurakunnassa 
uutta vuotta koskien. Rukoile, että tämä Sana 
tulee pääsemään sisään sinun henkeesi ja 
tuottamaan ne hedelmät, joista se puhuukin.

Rakas Herra, minun sydämeni ja mieleni 
ovat avoimena vastaanottamaan sinun 
Sanasi. Kun sinun Sanasi tulee minun 

tyköni, julistan, että se tuottaa sen 
hedelmän, josta se puhuukin, ja nämä 
hedelmät pysyvät minun elämässäni, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Jaakob 1:21
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SANAT 
SEKAISIN

Järjestä sanojen kirjaimet oikeaan järjestykseen ja 
täytä ne tyhjiin kohtiin.

(1) _________ oli (2) ________, ja Sana oli 

Jumalan tykönä, ja Sana oli (3) ___________.

Hän oli alussa Jumalan tykönä.

(4) ________ on saanut syntynsä hänen (5) 

__________, ja (6) ______ (7) _________ ei ole 

syntynyt (8) _________, mikä (9) _________ on.

Vihje: Johanneksen evankeliumi 1:1-3

1. SLAAUS                          2. SAAN

3. MAALJU                         4. KIIKKA

5. TUNKAAAN                    6. MINAL

7. NÄÄTH                           8. NÄÄMIT

9. NYYTYNST
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Kerroimme viime kuussa erikoisjaksossamme 
“Mitä sinun täytyy tietää kielillä puhumisesta” 
ensimmäiset kolme syytä sille, miksi sinun tulisi 
puhua kielillä.

Katsomme tässä kuussa kahta viimeistä syytä ja 
käsittelemme tämän “Miksi tulisi puhua kielillä” 
-sarjan jälkimmäistä osaa. Katsotaanpa:

1. Kielillä puhuminen tekee sinusta 
superladatun
Kun akku on ladattu täyteen, se toimii tehokkaasti 
ja kestää pidempään. Juuri tätä myös kielillä 
puhuminen tekee sinulle. Kun puhut kielillä, sinun 
henkesi tulee ladatuksi ja teet silloin jotain 
sellaista, mitä et voisi tehdä normaalisti.
On olemassa aivan erityislaatuista voimaa, jota 
saat silloin, kun puhut kielillä. Sinusta ei tule 

Mitä sinun täytyy tietää 
kielillä puhumisesta: 

osa 4

HERKUT
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ainoastaan vain vahva silloin, kun tunnet itsesi 
heikoksi tai väsyneeksi, vaan sinusta tulee myös 
kaikinpuolin terve ja hyvinvoiva.

2. Kielillä puhuminen tekee sinusta viisaan
Saatat kohdata sellaisia tilanteita, jolloin et 
ehkä tiedä, mitä tehdä. Saatat tarvita opastusta 
opintojesi, tulevaisuudensuunnitelmiesi tai 
uravalintasi suhteen. Kun puhut kielillä, tulet 
tietämään, mitä tehdä.

Kun puhut kielillä, tulet saavuttamaan sellaisia 
tuloksia, jotka tulevat hämmästyttämään 
ympärilläsi olevia ihmisiä. He eivät kykene 
ymmärtämään sinun menestystäsi. Kunnia 
Jumalalle!

HERKUT



SIVU  32

VASTAUKSET
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1. Kuka näistä profeetoista puhui Jeesuksen 
Kristuksen syntymästä? a) profeetta Amasja b) 
profeetta Jeremia c) profeetta Jesaja

2. Kuka näistä enkeleistä ilmestyi Marialle?
a) Gabriel b) Mikael c) Pietari

3. Missä kaupungissa Jeesus syntyi?
a) Bethlehemissä b) Galileassa c) Nasaretissa

4. Ketkä olivat ne ensimmäiset ihmiset, jotka 
näkivät Jeesus-vauvan, kun Hän syntyi? a) 
tietäjät b) paimenet c) profeetta Anna ja Simeon

5. Mitä tietäjät seurasivat löytääkseen 
Jeesuksen? aurinkoa b) kuuta c) tähteä

6. Mitä lahjoja tietäjät toivat Jeesukselle?
kultaa, puita ja onyksi-kiviä b) timantteja, kultaa 
ja hopeaa c) kultaa, suitsukkeita ja mirhamia

7. Johannes Kastajan äiti Elisabet oli Marian
naapuri b) ystävä c) serkku

JEESUKSEN SYNTYMÄ
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SIVU  33

VASTAUKSET

Herra, sinä olet minun perintöosani, 
sinulta saan ruokani ja juomani, sinun 
kädessäsi on minun arpani. Ihana maa 
on tullut osakseni, kaunis perintö on 
minulle annettu. Minä kiitän Herraa, 
hän neuvoo minua, yölläkin kuulen 
sisimmässäni hänen äänensä. Minä 
pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on 
oikealla puolellani, minä en horju. Minun 
sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, 
minun ruumiini ei pelkoa tunne.

TÄYTÄ AUKOT
Psalmi 16:5-9, vuoden 1992-käännös



SIVU  41

VASTAUKSET
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SANAT SEKAISIN

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan 
tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa 
Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä 
hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole 

syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Johanneksen evankeliumi 1:1-3

(1) ALUSSA

(2) SANA

(3) JUMALA

(4) KAIKKI

(5) KAUTTAAN

(6) ILMAN

(7) HÄNTÄ

(8) MITÄÄN

(9) SYNTYNYT
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Olen erilainen

Olen 
erityinen

Olen 
rohkea

Olen 
fiksu

Olen kaunis

Olen täynnä rakkautta

Lapset voivat elää voitokasta 
elämää joka päivä, kunhan 

he löytävät sen, mitä heidän 
sisimmässään on. Auta sinä 
heitä löytämään sitä, keitä 
he todella ovat Kristuksessa 

näiden mielenkiintoisten “Minä 
tiedän, kuka minä olen” - 
kirjasarjan kirjojen kautta, 

joissa kerrotaan lisää tarinoita. 
Ja silloin tulet näkemään 

sen, miten he kasvavat siihen 
elämään, minkä Jumala on 

heille tarkoittanut.

Kuusi Mahtavaa 
Kirjaa Sinulle!



PELASTUSRUKOUS
Sano näin: “Herra Jumala, minä uskon koko 

sydämestäni Jeesukseen Kristukseen, elävän 
Jumalan Poikaan. Minä uskon Hänen kuolleen minun 
puolestani ja Jumalan herättäneen Hänet kuolleista. 

Minä uskon, että Jeesus elää tänään. Tunnustan 
suullani, että Jeesus Kristus on elämäni Herra 

tästä päivästä eteenpäin. Hänen kauttaan ja Hänen 
Nimessään, minulla on nyt iankaikkinen elämä: olen 
uudestisyntynyt. Kiitos Herra, että olet pelastanut 

sieluni. Minä olen nyt Jumalan lapsi. Halleluja!”

Onneksi olkoon! Sinä olet nyt Jumalan lapsi!
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