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Nimi:...........................................

Ikä:...............................................



Heipä hei ja hyvää uutta vuotta! Tervetuloa uuteen 
suurenmoiseen ja jännittävään vuoteen suosikki 

päivän sanasi, Rapsodia Todellisuuksista Varhaisnuorille, 
kanssa! Aloitamme tämän kuukauden monien

Innostavien opetusten parissa, kuten; Sinä et ole onnekas: 
sinä olet siunattu, “Shalom” - täydellinen rauha, Älä ole laiska: 
tule kiireiseksi, Sinun sisälläsi oleva ihme 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 
todellisesta palvonnasta - osa 1”. Löydät kaiken tämän ja 
paljon muutakin tästä tämän kuun julkaisusta, suosikki päivän 
sanastasi, Rapsodia Todellisuuksista Varhaisnuorille.

5

tervetuloa 

TAMMIKUUHUN



“Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa 
Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin 

valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.”

Efesolaiskirje 2:10

Sinä et ole 
onnekas: sinä 
olet siunattu!

Sano 
Tämä

6

Sunnuntai 

1

Raamatun luku - Efesolaiskirje 1:3

Sinä et ole sattuman lapsi. Jumala 
valmisteli etukäteen sinun elämäsi.

Jumala on suunnitellut, keitä 
ihmisiä sinä tulet tapaamaan tänä 
vuonna ja mihin paikkoihin sinä 
tulet menemään. Sinä et tapaa 
ihmisiä sattumalta, etkä sinä ole vain 
onnekas. Pyhä Henki on suunnitellut 
sinulle hyviä asioita tälle vuodelle. 
Joten, kun mahtavia asioita alkaa 
tapahtua sinulle, älä ajattele, että 
olisit vain onnekas: kohota sen 
sijaan kätesi ylös ja kiitä Jumalaa, 
sillä sinä olet siunattu.

Minä olen Herran siunaama ja 
vaellan siksi tänä vuonna joka päivä 

yltäkylläisissä siunauksissa. 
Halleluja!



“Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä 
elämä lähtee.”

Sananlaskut 4:23

Mitä sinun 
mielessäsi 

on?

Sano 
Tämä

7

Maanantai 

2

Mitä sinä ajattelet kaikista eniten? 
Minkälaisilla ajatuksilla sinä täytät oman 
mielesi? Näihin kysymyksiin vastaaminen 
ei ole kovin vaikeaa, sillä sinun sanasi ja 
tekosi paljastavat niihin vastaukset.

Raamattu sanoo, “Sillä niin kuin hän 
ajattelee sydämessään, niin hän on…” 
(Sananlaskut 23:7 NKJV). Toisin sanoen 
sinä siis olet sitä, mitä sinä ajattelet kaikista 
eniten. Lapsi tulee käyttäytymään juuri sillä 
tavoin, miten hän ajattelee. Tämän päivän 
ulkoaopeteltava jae näyttää meille sen, 
miten voimme ohjata oman elämämme 
kulkemaan oikeaan suuntaan ajattelemalla 
oikeita ajatuksia. Älä anna minkä tahansa 
asian päästä sinun sydämeesi: anna 
sen sijaan Jumalan Sanan olla sinun 
sydämessäsi ja mielessäsi ja juuri sellaista 
sinun elämäsi tulee olemaan.

Jumalan Sana on minun 
sydämessäni ja suussani: 

mietiskelen sitä joka päivä 
ja tunnustan sitä kaikkialla. 

Halleluja!

Raamatun luku - Filippiläiskirje 4:8 TLB



Sano 
Tämä

“Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan 
teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön 
teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.”

Johanneksen evankeliumi 14:27

8

“Shalom” on aivan erityislaatuinen 
rauha. Se on sellaista rauhaa, joka tulee 
menestyksen kera ja on loppumatonta.

  Jumalan lapsena tämä rauha on sinun 
sydämessäsi: vastaanotit sen silloin, kun 
uudestisynnyit. Älä päästä siksi huolen ja 
murheen ajatuksia omaan sydämeesi; 
pidä sen sijaan mielesi Herrassa ja 
Hänen Sanassaan.

   Vie rohkeasti kaikki tarpeesi Herralle 
rukouksessa ja “...sinä tulet kokemaan 
Jumalan rauhaa, joka on paljon 
ihmeellisempää kuin mitä ihmismieli voi 
ymmärtää…” (Filippiläiskirje 4:7 TLB).

Minun mieleni on täydellisessä 
rauhassa, sillä minun ajatukseni ovat 
aina Herrassa ja Hänen Sanassaan.

Raamatun luku - Johanneksen 
evankeliumi 16:33

“Shalom” - 
täydellinen 

rauha!

Tiistai 

3



Rukoillaan

“...Jopa demonit tottelevat meitä, kun me käytämme 
sinun nimeäsi.”

Luukkaan evankeliumi 10:17 TLB

Sinä olet 
korkeampaa 

kastia!

Keskiviikko 

4

9

Kristittynä sinä kuulut korkeampaan luokkaan 
kuin yksikään helvetin demoni, mukaan lukien 
heidän johtajansa saatana. Tämä tarkoittaa sitä, 
että sinä voit ihan todella ajaa ulos demoneja 
ihan niin kuin Herra Jeesus sanoi Markuksen 
evankeliumissa 16:17. Kun käsket jotain 
demonia lopettamaan Jeesuksen Nimessä, 
sen täytyy lopettaa. Kyse on kuin armeijan 
kenraalista, joka komentaa nuorempia armeijan 
päälliköitä. Nuoret päälliköt tottelevat ilman, että 
he kysyvät yhtäkään kysymystä. Milloin tahansa, 
kun käsket paholaista poistumaan jostakusta tai 
lopettamaan pahojen tekojen tekemisen sinun 
ympärilläsi, hän tottelee kerrasta, sillä sinä olet 
hänen yläpuolellaan. Sinä olet kaikista Jumalan 
luomuksista korkealuokkaisin. Paholainen on 
sinun jalkojesi alla: sinulla on voima ajaa hänet 
ulos milloin tahansa ja missä tahansa.

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että 
olet laittanut minut paholaisen 
yläpuolelle. Siksi käsken, että 
kaikki demoneiden aktiviteetit 

omassa kansakunnassani loppuvat, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Luukkaan 
evankeliumi 10:17-19



Rukoillaan
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Torstai 

5
“Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa 
kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa.”

Efesolaiskirje 1:3

Puu ja sen 
hedelmät

Jumalan lapset ovat jo siunattuja! Eikö tämä 
olekin mahtavaa? Ei ole enää tarvetta etsiä 
siunauksia jostain muualta, sillä Jumala on jo 
siunannut sinua kaikella sillä, mitä sinä tulet 
ikinä tarvitsemaan. Pystytkö nyt näkemään 
sen, miksi sinun ei tarvitse olla enää surullinen?

Sinun elämässäsi oleva Jumalan siunaus 
on kuin puu ja kaikki ne mukavat asiat, jotka 
tulevat tämän siunauksen mukana, kuten 
hyvät vaatteet, kengät, lelut ja paljon rahaa, 
ovat kuin tämän puun hedelmiä. Ihan niin 
kuin sinun ei tarvinnut murehtia sitä, että 
puutarhassasi oleva puu kasvaisi ja kantaisi 
hedelmiä, sillä jos puu on hyvin ravittu, se tulee 
kukoistamaan ja kukkimaan luonnollisesti 
oikeaan aikaan.

Älä siksi murehdi minkään asian suhteen 
omassa elämässäsi; kaikki se, mitä sinä 
tarvitset, tulee taatusti saapumaan sinun 
luoksesi oikealla hetkellä. Jatka vain Jumalan 
Sanan opiskelemista ja sen ääneen puhumista.

Minä olen siunattu ja olen saanut 
todella suuren suosion. Olen 

hedelmällinen kaikissa hyvissä 
töissä ja aivan kaikkialla, ihan niin 
kuin puron varrelle istutettu puu.

Raamatun luku - 2. Pietari 1:3



“Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle, “Minä olen 
Herra: Minä ilmestyin Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille 
Kaikkivaltiaana Jumalana, mutta Nimelläni Herra en ollut 

heille tunnettu.”
2. Mooseksen kirja 6:2-3 NKJV

Rukoillaan

11

Perjantai 

6
Jumalalla 
On Monta 

Puolta

Jaakko on nelilapsisen perheen nuorin. Hänen 
vanhin siskonsa sai juuri poikavauvan. Hänen 
enollaan on myös neljä lasta ja yksi heistä on 
suunnilleen Jaakon ikäinen. Jaakko on siis poika, 
veli, eno, veljenpoika ja serkku perustuen hänen 
suhteeseensa kaikkien muiden perheenjäsenten 
kanssa. Eikö olekin mahtavaa, miten yksi ihminen 
voi olla niin monia eri asioita eri ihmisille? Noh, 
Jumala on myös samanlainen!

Jumala esitteli itsensä tämän päivän 
ulkoaopeteltavassa jakeessa Moosekselle ihan 
uudella tavalla. Se tarkoittaa sitä, että Mooses 
saisi tuntea ja vaeltaa Jumalan kanssa sellaisella 
tavalla, millä yksikään entisajan patriarkka ei 
tehnyt. Ihmeellistä, eikö vain? Se tarkoittaa sitä, 
että mitä enemmän sinä opit tuntemaan Jumalaa, 
sitä enemmän sinä tulet näkemään Hänen monia 
puoliaan. Älä siis tyydy pelkästään siihen, mitä tiedät 
jo tällä hetkellä: voit oppia vielä paljon lisääkin 
Jumalasta lukemalla omaa Raamattuasi ja Rapsodia 
Todellisuuksista Varhaisnuorille -päivän sanaa.

Rakas Isä, kiitos, että täytät minut 
viisaudella ja ilmestyksellä niin, että 

tuntisin sinua enemmän. Kiitos, että avaat 
ymmärrykseni tuntemaan sinun totuutesi, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Efesolaiskirje 1:17



Sano 
Tämä

12

Lauantai 

7
“Tee kovasti töitä ja sinusta tulee johtaja; ole laiska ja 

päädyt orjaksi.”

Sananlaskut 12:24 CEV

Älä ole 
laiska: tule 
kiireiseksi

Raamattu sanoo, että Jumalan lapsena 
sinä tulet menestymään kaikessa siinä, 
mitä sinä teet (Psalmi 1:3). Tärkeä asia 
tässä on kuitenkin nyt se, että sinun täytyy 
tehdä jotakin; jos et tee mitään siksi, että 
olet laiska, ei tule olemaan myöskään 
menestystä tai vaurautta.

Miten Joosef, vanki, päätyi Egyptin 
pääministeriksi, Faaraon rinnalle? Hän 
teki kovasti töitä ja käytti omia lahjojaan 
toisten palvelemiseen ja siitä syystä Jumala 
korotti hänet. Jos siis tahdot olla koko 
koululuokkasi paras, sinun täytyy ottaa 
koulutyösi vakavasti; kiinnitä huomiota 
opettajiisi, opiskele muistiipanosi ja tee 
kaikki tehtäväsi aina ajoissa. Kun toimit 
näin, Jumala tulee varmistamaan sen, 
että sinusta tulee paras.

Minä kieltäydyn olemasta laiska: 
olen sen sijaan ahkera ja tunnollinen 
kaikissa tehtävissäni ja koulutöissäni, 

kuten myös kotonani, ja menestyn 
kaikessa siinä, mitä teen. Halleluja!

Raamatun luku - Efesolaiskirje 4:28



Sano 
Tämä

13

Sunnuntai 

8
“...Minä käsken sinua Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen 

Nimessä, kävele!”

Apostolien teot 3:6 TLB

Ihmeitä 
tekevä Nimi

Jeesuksen Nimessä minä käsken 
jokaista sairasta lasta tulemaan 
terveeksi ja heidän terveytensä 

palautumaani heille.

Raamatun luku - Filippiläiskirje 2:9-11

Jeesuksen Nimi on ihmeitä tekevä Nimi. 
Pietari käytti tätä Nimeä parantaakseen 
ramman miehen “Kauniiksi portiksi” 
kutsutun temppelinportin juurella. Hän 
katsoi miestä suoraan silmiin ja sanoi, “...
Minä käsken sinua Jeesuksen Kristuksen 
nasaretilaisen Nimessä, kävele!” Sitten 
Pietari tarttui häntä kädestä ja veti hänet ylös. 
Rampa mies nousi samantien ylös ja hyppi 
ja ylisti Jumalaa. Halleluja! (Apostolien teot 
3:1-8)

Tässä Nimessä on yhä voimaa tänä 
päivänä, sillä “Jeesus Kristus on sama eilen 
ja tänään ja iankaikkisesti” (Heprealaiskirje 
13:8). Jeesuksen Nimi on Nimi, joka luo 
yhä ihmeitä. Käytä tätä Nimeä nyt ja aina!



Rukoillaan

14

Maanantai 

9
“...teille opetettiin pyhät Kirjoitukset; ja juuri ne tekevät 

teidät viisaiksi…”

2. Timoteus 3:15 TLB

Jumalan Sana 
tekee sinusta 

viisaan!

On tärkeää, että sinä otat Jumalan 
lapsena Jumalan Sanan vakavasti. Syy 
sille, miksi Joosua oli niin menestynyt, oli 
se, että hän otti Jumalan Sanan vakavasti 
(Joosua 1:8).

    Huomaathan, että jokainen mahdollisuus, 
jonka saat kuullaksesi tai opiskellaksesi 
Raamattuasi on mahdollisuus lisätä 
viisautta omaan elämääsi. Jumalan Sana 
tekee sinusta viisaan ja älykkään. Jumalan 
Sanan opiskelemisen ja mietiskelemisen 
avulla sinusta tulee muita viisaampi ja tulet 
olemaan erilainen heihin verrattuna. Ja 
hyvin pian kaikki ympärilläsi olevat ihmiset 
tulevat huomaamaan tämän eron. Ole siis 
joka päivä Jumalan Sanan perässä (2. 
Timoteus 3:15).

Rakas Isä, kiitän sinua tästä 
etuoikeudesta ja kunniasta saada 
opiskella sinun Sanaasi, joka on 

kykenevä tekemään minusta viisaan 
sen uskon kautta, joka minulla on 
Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.

Raamatun luku - 1. Timoteus 4:15-16



Sano 
Tämä

15

Tiistai 

10
“Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; jotka sitä 

rakastavat, saavat syödä sen hedelmää.”

Sananlaskut 18:21

Sinä saat 
sen, mitä 

sanot

Herra on voidellut minut sekä vahvistanut 
minun sanani. Joka kerta, kun minä puhun, 
Hänen armonsa, rauhansa, vaurautensa ja 
kasvunsa tulevat vapautetuksi maailmaan. 

Halleluja!

Raamatun luku - Markus 11:22-24

Herra Jeesus puhui sekä eläville että 
elottomille asioille ja ne kuulivat Häntä 
ja tekivät sen mukaan, mitä Hän sanoi. 
Hän käski viikunapuuta kuivumaan ja se 
kuivui. Hän käski pauhaavaa myrskyä 
tyyntymään ja meri tyyntyi. Hän puhui 
jopa kuolleille, jotta he heräisivät eloon, 
ja he heräsivät. Jeesuksen tavoin myös 
sinä voit saada mitä tahansa sinä sanot 
omalla suullasi, kun sinulla on uskoa 
Jumalan Sanaan. Siksi sinun ei pitäisi 
sanoa sellaisia asioita, jotka eivät ole 
linjassa Jumalan Sanan kanssa: puhu sen 
sijaan sellaisia sanoja, jotka vahvistavat 
sinun vaellustasi Herran kanssa. Puhu 
sellaisia sanoja, jotka heijastelevat sinulla 
olevaa erinomaista henkeä!



Sano 
Tämä
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“Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte 
voiman…”

Apostolien teot 1:8

Sinun sisälläsi 
oleva ihme!

Keskiviikko 

11

Oletko sinä vastaanottanut Pyhän 
Hengen? Jos olet, tahdon, että tiedät, 
että Hän on kaikki se, mitä sinä tarvitset 
elääksesi ihmeellistä elämää Kristuksessa. 
Jotkut lapset ovat usein sisäisesti heikkoja 
ja pelokkaita. He ovat sellaisia, koska heillä 
ei ole joko Pyhää Henkeä tai he eivät tiedä, 
Kuka Hän on ja mitä Hän voi tehdä heissä 
ja heidän kauttaan. Pyhä Henki on sinun 
sisälläsi oleva ihmeitä tekevä kyvykkyys.

Hän tulee vahvistamaan sinua ja 
tekemään sinusta rohkean. Sillä, kuinka 
vanha sinä olet tai minkä värinen sinun 
ihosi on, ei ole mitään merkitystä: muista 
aina se, että se ihme, jonka tahdot nähdä 
omassa elämässäsi, on jo sinun sisälläsi. 
Opi kytkemään sisälläsi olevan Pyhän 
Hengen voima päälle rukoilemalla kielillä 
ja puhumalla Jumalan Sanaa ääneen.

Minä voin tehdä kaikki asiat: minä 
olen rohkea ja vahva. Halleluja!

Raamatun luku - Efesolaiskirje 5:18-19



Rukoillaan
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“...teidän sydämissänne on joku, joka on voimakkaampi 
kuin yksikään paha opettaja tässä pahassa maailmassa.”

1. Johanneksen kirje 4:4 TLB

Asetu 
kiusaajaa 
vastaan

Torstai 

12

Oletko koskaan pelännyt ulos menemistä 
ja kavereidesi kanssa leikkimistä, koska 
naapurustossasi asuu kiusaaja? Noh, 
olen varma, että jos päättäisit kävellä 
naapurustosi ympäri isäsi kanssa, 
tämä kiusaaja ei uskaltaisi astua esiin. 
Huomaathan nyt, että kiusaajat ottavat 
kohteekseen vain heidät, jotka ovat 
puolustuskyvyttömiä. Se johtuu siitä, että 
he ovat itse pelkureita, ihan niin kuin 
paholainenkin on.

Paholainen on kiusaaja ja myös pelkuri. 
Tahdon sinun tietävän, että hän pelkää 
sinua, koska Jumala on sinun kanssasi ja 
sinun sisälläsi. Voit nyt asettua paholaista 
vastaan Jeesuksen Nimessä ja hän tulee 
pakenemaan sinun luotasi.

Minä en pelkää mitään, 
sillä suurempi elää minun 

sisälläni.

Raamatun luku - Jaakob 4:7
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1. Ensimmäinen Raamatussa mainittu 
paikka luomistyön jälkeen on Eedenin 
puutarha (1. Mooses 2:28).

2. Puutarhassa kasvoi monenlaisia puita, 
joissa oli ravitsevia hedelmiä (1. Mooses 
2:9).

3. Puutarhaan istutettiin kaksi aivan 
erityistä puuta: elämän puu ja hyvän ja 
pahan tiedon puu (1. Mooses 2:9).

4. Puutarhassa oli neljä joenhaaraa: 
Piison, Giihon, Hiddekel ja Eufrat (1. 
Mooses 2:11-14).

5. Kaikista puutarhan hedelmistä 
ainoastaan hyvän ja pahan tiedon puun 

RAAMATUN 
FAKTOJA

Ensimmäisestä 
Puutarhasta
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hedelmiä ei ollut tarkoitettu syötäviksi (1. 
Mooses 2:19-20).

6. Puutarhassa oli myös kaikenlaisia 
lintuja ja eläimiä (1. Mooses 2:19-20).

7. Eedenin puutarha oli ensimmäinen 
paikka, jossa ihminen eli luomistyön jälkeen 
(1. Mooses 2:15).

8. Jumala laittoi ihmisen - Aadamin - 
puutarhaan, jotta hän hoitaisi sitä ja pitäisi 
siitä huolta. (1. Mooses 2:15).

9. Jumala vieraili usein puutarhassa 
Aadamin ja Eevan luona (1. Mooses 3:8).

10. Valitettavasti Aadam ja Eeva 
lähetettiin pois ensimmäisestä kauniista 
puutarhasta heidän tottelemattomuutensa 
vuoksi (1. Mooses 3:24).

RAAMATUN 
FAKTOJA



Rukoillaan
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Me olemme 
Hänen veljiään 
ja sisariaan

“Jeesus ja ne ihmiset, jotka hän tekee pyhiksi, kuuluvat 
kaikki samaan perheeseen. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä 

omiksi veljikseen ja sisarikseen.”

Heprealaiskirje 2:11 CEV

Perjantai 

13

Jeesus oli Isän ainoa poika (Johannes 3:16). 
Mutta kun Hän kuoli ja heräsi kuolleista, 
Hänestä tuli Isän kuolleista noussut esikoinen 
(Ilmestyskirja 1:5).

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus avasivat 
tien jokaiselle. Ne, jotka uskovat Häneen 
ja tunnustavat Hänen Herruutensa, ovat 
uudestisyntyneitä. Heistä tulee kertaheitolla 
yhtä lailla taivaallisen Isän poikia ja tyttäriä. 
Ja Raamattu sanoo, että Jeesus ei häpeä 
kutsua meitä Hänen veljikseen ja sisarikseen. 
Taivaallinen Isämme on vieläpä lisäksi ylpeä 
ja iloinen siitä, että Hänellä on niin monia 
lapsia, jotka rakastavat Häntä.

Sinä olet Hänen aarteensa, josta Hän iloitsee 
suuresti. Sinun ei tarvitse tuntea oloasi enää 
alempiarvoiseksi Jumalan läsnäolossa: sinä 
olet Isän hyväksymä ja Hänen rakastama, ihan 
samalla tavoin kuin Hän rakastaa Jeesusta.

Rakas Isä, kiitän sinua rakkaudestasi 
ja siitä, että annoit oman Poikasi 

maksaaksesi hinnan siitä, että minut 
hyväksyttäisiin sinun lapseksesi ja 
suuren perheesi jäseneksi. Aamen.

Raamatun luku - Heprealaiskirje 2:10



Sano 
Tämä

21

“Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin 
uskollinen…”

Luukkaan evankeliumi 16:10

Pysy 
uskollisena

Lauantai 

14

Isä, minä rakastan sinua ja tulen aina 
olemaan sinulle uskollinen kaikin tavoin 

ja kaikissa asioissa. Kiitos siitä, että 
johdatat minua oikeaa polkua pitkin, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Daniel 6:10-12

Jotkut ihmiset eivät ehkä pidä sinusta, koska sinä 
rukoilet kaiken aikaa, luet Raamattuasi ja puhut 
paljon Jeesuksesta. Mutta älä anna sen pysäyttää 
sinua: pysy sen sijaan uskollisena ja jatka rakkautesi 
osoittamista Herran puoleen jatkamalla näiden 
asioiden tekemistä. Jatka Jeesuksen rakkaudesta 
kertomista kaikille.

Raamattu kertoo meille siitä, että jotkut Danielin 
ympärillä olleista ihmisistä vihasivat häntä, erityisesti 
hänen maansa suuret miehet. He vihasivat häntä 
vain siksi, että Daniel ilmaisi rakkauttaan Herran 
puoleen joka päivä. Siitäkin huolimatta hän pysyi 
Herralle uskollisena ja jopa lisäsi päivittäisiä 
rukousaikojaan. Hänet pidätettiin ja heitettiin 
leijonien luolaan, mutta Herra vapautti hänet. 
Ylistys Jumalalle!

Juuri näin Jumalan lapsen täytyy elää. Sinun 
täytyy pysyä uskollisena Jumalalle riippumatta 
ympäröivistä tilanteista tai siitä, miltä sinusta tuntuu.



“Joten tulkaamme rohkeasti Jumalan todellisen 
valtaistuimen luo ja pysykäämme siellä vastaanottaaksemme 

hänen armonsa ja löytääksemme armon auttamaan meitä 
tarpeen aikoinamme.”

Heprealaiskirje 4:16 TLB

Ei ole 
tarvetta 
kerjätä!

Sano 
Tämä

Sunnuntai 

15

22

Joitakin lapsia on opetettu väärin siitä, 
että kun he rukoilevat, heidän tulisi 
kerjätä ja anella Jumalaa tekemään mitä 
tahansa he Häneltä pyytävät. Tällainen 
idea on väärin!

Jumalan lapsena sinun ei tarvitse kerjätä 
Häneltä yhtään mitään. Hän on sitä paitsi 
tehnyt jo Raamatun mukaan kaiken sen, 
mitä Hänen tarvitsee koskaan tehdä 
sinun puolestasi. Kun Jeesus kuoli, Hän 
maksoi koko hinnan kaikesta siitä, mitä 
tulisit koskaan tarvitsemaan elämässäsi. 
Ole siksi rukoillessasi rohkea. Pidä pääsi 
luottavaisesti korkealla ja kiitä Häntä, sillä 
Hän on jo antanut sinulle kaiken.

Raamatun luku - 1. Korinttolaiskirje 3:21

Olen rikas ja omistan kaiken. 
Kaikki se, mitä tulen tarvitsemaan 
elämässäni, on minun saatavillani. 

Kieltäydyn siksi kerjäämästä.



“...Vanhurskaan palavassa rukouksessa on suuri 
voima ja ihmeelliset tulokset.”

Jaakobin kirje 5:16 TLB

Rukoile 
toisten 

puolesta

Rukoillaan

Maanantai 

16

23

Rakas Isä, kiitän sinua tästä 
mahdollisuudesta rukoilla 

ystävieni ja rakkaideni puolesta. 
Pyydän, että he ovat suojeltuna 

kaikelta pahalta, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

On tärkeää, että rukoilet kristittynä 
ystäviesi ja rakkaidesi puolesta. 
Raamattu kertoo meille, että meidän 
tulisi rukoilla toinen toistemme 
puolesta. Joten kun rukoilet, älä rukoile 
vain itsesi puolesta: mainitse ystäviesi, 
perheenjäsentesi ja koulukavereidesi 
nimet ja rukoile myös heidän 
puolestaan. Pyydä Jumalaa tekemään 
jotain erityistä heidän elämissään 
ja Hän tulee tekemään sen. Jumala 
vastaa aina vanhurskaan rukouksiin 
ja koska sinä olet vanrhuskas lapsi, 
Hän tulee aina vastaamaan jokaiseen 
rukoukseen, jonka sinä rukoilet 
ystäviesi ja rakkaidesi puolesta.

Raamatun luku - 1. Timoteus 2:1



“Sitten hän nuhteli tuulta ja sanoi merelle, ´Hiljene!´ Ja 
tuuli laantui ja oli hyvin tyyntä!”

Markuksen evankeliumi 4:39 TLB

Ole tyyni

Sano 
Tämä

Tiistai 

17

24

Eräänä päivänä Herra Jeesus 
ja Hänen opetuslapsensa olivat 
matkustamassa veneellä, kun sää 
muuttui yhtäkkiä. Myrsky oli niin paha, 
että vene alkoi upota. Opetuslapset 
olivat peloissaan, mutta Herra sen 
sijaan nukkui. Niinpä he herättivät 
Hänet. Kun Herra heräsi, Hän vain 
yksinkertaisesti puhui tuulelle ja käski 
myrskyä tyyntymään ja Raamattu 
sanoo, että tuli hyvin tyyntä.

Jos olet sellaisessa tilanteessa, joka 
vaivaa sinua ihan niin kuin tämä 
myrsky vaivasi opetuslapsia, puhu sille 
ihan niin kuin Jeesus puhui myrskylle, 
ja se tulee tottelemaan sinua.

Minä käsken jokaista elämässäni 
raivoavaa myrskyä tottelemaan minun 

ääntäni ja tyyntymään, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Job 22:28



“Sillä hän on pelastanut meidät pimeydestä ja Saatanan 
valtakunnan synkkyydestä ja tuonut meidät hänen rakkaan 

Poikansa Valtakuntaan.”

Kolossalaiskirje 1:13 TLB

Paholainen 
on sinun 

jalkojesi alla!

Sano 
Tämä

Keskiviikko 

18

25

Sinusta tuli paholaista suurempi 
sillä hetkellä, kun sinä uudestisynnyit. 
Paholaisella ei ole enää voimaa sinun 
elämäsi ylitse. Raamattu sanoo, “Siellä 
Kristus hallitsee kaikkien voimien, 
auktoriteettien, valtojen ja hallitsijoiden 
ylitse. Hän hallitsee kaikkien tässä 
maailmassa olevien olentojen yli ja 
tulee hallitsemaan myös tulevaisuuden 
maailmassa” (Efesolaiskirje 1:21 CEV). 
Ymmärräthän nyt sen, että paholainen 
ei ole enää minkäänlainen ongelma. 
Herra Jeesus halvaannutti hänet täysin: 
Jeesus nöyryytti paholaisen julkisesti, 
jotta kaikki tietäisivät, että paholainen 
on voimaton. Halleluja!

Paholaisella ei ole voimaa minun, 
perheeni tai tulevaisuuteni ylitse, 
sillä Herra Jeesus löi hänet täysin 

ja jätti hänet voimattomaksi. 
Halleluja!

Raamatun luku - Markus 16:17



“Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: “Menkäämme 
Herran huoneeseen”.”

Psalmi 122:1

Sano 
Tämä

26

Jo nuorena poikana ennen Israelin 
kuninkaaksi tulemista, Daavid rakasti 
mennä temppeliin palvomaan 
Jumalaa. Joosua seurasi myös 
Moosesta Jumalan asumukseen eikä 
lähtenyt sieltä vaikka kaikki muut 
olivat jo lähteneet. Erään kerran Herra 
Jeesus oli lapsena temppelissä niin 
pitkään, että hänen vanhempansa 
alkoivat etsiä Häntä. Tahdotko sinä 
olla suuri? Ala silloin toimia niin, miten 
Herra Jeesus ja nämä muut suuret 
miehet toimivat. Mene säännöllisesti 
seurakuntaan, äläkä vain leikkiäksesi 
siellä kavereidesi kanssa, vaan 
rukoillaksesi ja kuunnellaksesi 
Jumalan Sanaa.

Kun sitoudun osallistumaan 
säännöllisesti seurakunnan 

Jumalanpalveluksiin ja muihin 
tapahtumiin, uskoni kasvaa 

suureksi ja vahvaksi. Halleluja!

Raamatun luku - Psalmi 16:11 

Mene 
Seurakuntaan

Torstai 

19



Nouse ylös 
ja jatka 

eteenpäin!

“Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen 
eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, 

avuksemme oikeaan aikaan.”

Heprealaiskirje 4:16

Sano 
Tämä

Perjantai 

20

27

    Kilpailussa on useita juoksijoita, mutta 
vain yksi palkinto. Kun kilpailu alkaa ja 
jos joku juoksija kompastuu tai kaatuu, 
hän ei pysy maassa ja katso muiden vain 
ohittavan hänet: sen sijaan hän nousee 
takaisin ylös ja jatkaa juoksemista. 
Sinulla tulisi olla tämä sama asenne, jos 
teet jonkin virheen uskonvaelluksellasi. 
Älä siis mökötä ja lyö itseäsi, kun teet 
virheen: kerro sen sijaan Jumalalle, 
miten pahoillasi sinä olet ja nouse sen 
jälkeen ylös ja jatka matkaa juoksijan 
tavoin. Sinun edelläpäin on paljon 
hyviä ja ihania asioita. Vastaanota siis 
anteeksianto ja jatka eteenpäin.

Vastaanotan anteeksiannon kaikkiin 
aiemmin tekemiini virheisiin ja 

kieltäydyn antamasta niiden pitää 
minua maassa.

Raamatun luku - 1. Johannes 2:1



Superlääke

“Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun 
sanoilleni… sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja 

lääke koko hänen ruumiillensa.”

Sananlaskut 4:20,22

Rukoillaan

28

Tiedätkö sitä, että Jumalalla on 
superlääke? Hänellä taatusti on. Tämä 
lääke on niin vahvaa, että sen avulla 
pääsee eroon mistä tahansa flunssasta, 
pääkivuista, kuumeesta, säryistä ja 
kaikista kehossasi olevista sairauden 
oireista. Tämä lääke on Jumalan Sana. 
Se on paras lääke koko maailmassa!

Voit käyttää tätä lääkettä joka 
päivä. Ota täysi annos tätä lääkettä 
opiskelemalla ja mietiskelemällä 
ahkerasti Jumalan Sanaa. Kun toimit 
näin, se menee sinun jokaiseen 
olemuksesi säikeeseen ja pitää sinut 
vahvana ja terveenä.

Jumalan Sana on lääkettä minun 
keholleni ja otan sitä joka päivä 

täyden annoksen, kun opiskelen ja 
mietiskelen sitä.

Raamatun luku - Heprealaiskirje 4:12

Lauantai 

21



Rakkaudellinen 
vastaus

“Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus kar-
koittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, 

se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.”

1. Johanneksen kirje 4:18

Sano 
Tämä

Sunnuntai 

22

29

Olen varma siitä, että et pelkää pyytää isältäsi 
tai äidiltäsi mitään, sillä tiedät, että he eivät sanoisi 
“ei” sinun pyynnöllesi. Jopa silloin, kun teet jotain 
väärin, et juoksisi pois heidän luotaan: menisit 
sen sijaan heidän luokseen, sillä tiedät, että he 
rakastavat sinua todella paljon.

Johannesta kutsuttiin usein Jeesuksen 
lempiopetuslapseksi (Johannes 21:20). Hän oli 
rohkea Herran seurassa ja pystyi kysymään Häneltä 
sellaisia kysymyksiä, mitä muut opetuslapset eivät 
voineet kysyä. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että 
Herra rakasti Johannesta enemmän kuin muita 
opetuslapsia? Ei tietenkään! Hän rakasti heitä 
kaikkia ihan yhtä paljon, mutta vain yksi heistä 
vastasi rohkeasti Hänen rakkauteensa. Kutsun tätä 
rakkaudelliseksi vastaukseksi. Se tarkoittaa yhden 
ihmisen vastausta toisen rakkauteen.

   Jumala rakastaa sinua ja tahtoo, että sinusta 
tulee rohkea Hänen edessään. Ole tänään 
vahvana Hänen rakkaudessaan ja armossaan.

Minä olen vahva Herran 
Jeesuksen armossa ja olen aina 
rohkea Hänen läsnäolossaan.

Raamatun luku - 1. Johannes 4:16-19



“Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; jotka sitä 
rakastavat, saavat syödä sen hedelmää.”

Sananlaskut 18:21

Sinun suusi 
on ase!

Sano 
Tämä

30

Tämän päivän ulkoaopeteltava jae puhuu siitä 
suunnattoman voimakkaasta aseesta, joka sinulla on. 
Ymmärräthän sen, että Vanhan Testamentin ihmisiä 
opetettiin taistelemaan fyysisessä sodassa, sillä he 
toimivat aistien ulottuvuudessa. Mutta me taistelemme 
nyt Uuden Testamentin aikaan eri tavoin, hengen 
ulottuvuudesta käsin. Tässä ulottuvuudessa mikään ei 
ole mahdotonta. Kaikki se, mitä sinun täytyy tehdä, 
on se, että käytät omaa suutasi luodaksesi puhumalla 
mitä tahansa, mitä tahdot. Miten tärkeä suu onkaan!

Joka kerta, kun vapautat suustasi sanoja, käytät 
silloin vaarallista asetta, joka tulee leikkaamaan pois 
kaikki viholliset, kuten sairaudet ja epäonnistumisen 
jne. Kun sinä sanot: “Minä olen vahva, koska minulla 
on Jumalan elämä”, leikkaat silloin aseellasi pois kaikki 
heikkoudet ja sairaudet. Ei siis ihme, että Raamattu 
sanoo, “Minä käytän Jumalan mahtavia aseita, ei 
niitä, jotka ihmiset ovat valmistaneet, repiäkseni alas 
paholaisen linnakkeet”  (2. Korinttolaiskirje 10:4 TLB).

Minulla on paljon voimakkaampi 
ase kuin kaikki miekat, nuolet, 

keihäät ja pyssyt yhteenlaskettuna. 
Tämä voima on minun suussani.

Raamatun luku - Jesaja 41:15

Maanantai 

23



“Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä 
keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, 

niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.”

Matteuksen evankeliumi 18:19

Sopimusrukous

Rukoillaan

Tiistai 

24

31

On olemassa erityyppisiä rukouksia ja 
sopimusrukous on yksi niistä. Herra Jeesus 
sanoi, “...jos kaksi teistä sopii täällä maan 
päällä jostain asiasta, jota pyydätte, minun 
Isäni taivaassa tulee tekemään sen teille” 
(Matteus 18:19 TLB). Tämä on periaate! 
Jotta voisit laittaa tämän periaatteen 
toimimaan, sinun täytyy tehdä nämä kaksi 
asiaa: vähintään kahden ihmisen täytyy 
olla samaa mieltä ja sopia, ja heidän 
molempien täytyy olla maan päällä.

Siksi sinä ja sinun Jeesuksen Kristukseen 
ja Hänen Sanaansa uskova ystäväsi voitte 
päättää yhdessä, että tahdotte muutoksen, 
ja saada sen tapahtumaan teille. Voitte 
muuttaa tilanteenne tänään: ketkä tahansa 
kaksi teistä voi tehdä sen!

Rakas Isä, kiitos tästä etuoikeudesta 
rukoilla ja tulla kuulluksi. Liityn 

siksi uskossa yhteen muiden kanssa 
julistaen, että Jumalan Sana jatkaa 
menestymistään kaikkialla ympäri 

maailmaa, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Raamatun luku - Matteus 18:18-20



32

Jumalan luomistyö löytyy 1. Mooseksen 
kirjan luvuista 1 ja 2 ja pitää sisällään 7 päivän 

luomisajanjakson. Opiskele nämä luvut ja vedä sen 
jälkeen viiva, jolla yhdistät vasemman sarakkeen 

“Mitä Jumala loi” oikean puolen sarakkeen “päivä” 
kanssa.

  YHDISTELYTEHTÄVÄ

MITÄ JUMALA LOI                                                      PÄIVÄ

VALO                                                                              PÄIVÄ 7

TAIVAANKANSI                                                       PÄIVÄ 2

KUIVA MAA JA KASVIT                                       PÄIVÄ 4

AURINKO, KUU JA TÄHDET                              PÄIVÄ 6

LINNUT JA VESIELÄIMET                                  PÄIVÄ 3

MAAN ELÄIMET JA IHMISET                          PÄIVÄ 1

JUMALA LEPÄSI                                                     PÄIVÄ 5
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SANARISTIKKO 
ENGLANNIKSI

Nämä ihmisten ja paikkojen nimet mainittiin 
Obadjan kirjassa. Etsi nämä englanninkieliset 

nimet ja paikat ristikosta.

1. Obadiah
2. Esau
3. Teman
4. Jacob
5. Joseph
6. Ephraim

7. Benjamin
8. Israel
9. Edom
10. Judah
11. Jerusalem
12. Samaria



“Sitten minä pyydän Isää lähettämään teille Pyhän 
Hengen, joka tulee auttamaan teitä ja olemaan aina teidän 

kanssanne.”

Johanneksen evankeliumi 14:16 CEV

Mikä 
salaisuus 

on?

Sano 
Tämä

Keskiviikko 

25

34

Kun olin paljon nuorempi kristitty, 
minulta kysyttiin usein, “Mikä sinun 
innostuksesi taustalla oleva salaisuus 
on?” Vastaukseni oli aina: “Pyhä Henki”. 
Pyhä Henki on kristinuskon salaisuus.

Kristinuskoa ei ole olemassa ilman 
Pyhää Henkeä. Et tule tietämään 
Kristuksessa Jeesuksessa olevasta 
uudesta elämästäsi mitään ennen 
kuin vastaanotat Hänet. Hän on 
minun Ystäväni ja Hänen läsnäolonsa 
minussa ja minun kanssani tekee 
minusta voimakkaan. Nyt sinun on aika 
vastaanottaa Hänet omaan sydämeesi, 
jos et ole vielä tehnyt niin. Pyydä Häntä 
tulemaan ja elämään sinussa ja Hän 
tulee tekemään niin.

Minä olen täynnä Pyhää Henkeä 
ja olen päättänyt olla Hänen 

ystävänsä iankaikkisesti. 
Halleluja!

Raamatun luku - 1. Korinttolaiskirje 2:12



“…olkaa nöyrästi iloisia siitä ihmeellisestä sanomasta, 
jonka me olemme vastaanottaneet, sillä se on kykenevä 

pelastamaan meidän sielumme, kun se ottaa otteen 
sydämistämme.”

Jaakobin kirje 1:21 NKJV

Valmistele 
itsesi Jumalan 
Sanaa varten

 Rukoillaan

Torstai 

26

35

Oletko koskaan yrittänyt ylläpitää puutarhaa? Jos 
olet, olen varma siitä, että tiedät, että siihen tarvitaan 
paljon työtä. Sinun täytyy muokata puutarhaasi 
ennen kuin istutat siihen siemenesi. Sinun täytyy myös 
kastella istuttamasi siemenet sekä lisätä maaperään 
ehkä myös lannoitetta aina aika ajoin. Sinun täytyy 
myös muistaa kastella siemeniä jatkuvasti, jotta 
ne kasvaisivat kunnolla. Tiedätkö sitä, että sinun 
sydämesi on puutarhan kaltainen?

Siksi on niin tärkeää, että joka kerta, kun 
opiskelet Jumalan Sanaa, valmistelet itsesi ensin 
vastaanottamaan kaiken sen, mitä Jumala on 
suunnitellut sinua varten. Sinun täytyy ensin valmistella 
sydämesi maaperä muokkaamalla ja lannoittamalla 
sitä rukouksen avulla. Äläkä pysähdy siihen, vaan 
kastele jatkuvasti siementä kiittämällä. Alat nähdä 
ennen pitkää kylvetyn Jumalan Sanan tuloksia 
omassa elämässäsi.

Rakas Isä, kun vastaanotan sinun 
Sanasi siemenen tänään omaan 
henkeeni, kastelen sitä jatkuvasti 
uskossa ja se vie minut yhdeltä 
kirkkauden tasolta seuraavalle, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Luukas 8:11-15



“Tätä rakkaus on: se ei ole sitä, että me olemme 
rakastaneet Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti 
oman Poikansa olemaan keino siihen, minkä avulla meidän 
syntimme on annettu anteeksi. Rakkaat ystävät, jos tämä 
on se, miten Jumala rakasti meitä, silloin meidän pitäisi 

rakastaa toinen toistamme.” 
1. Johanneksen kirje 4:10-11 GW

Kaikki ovat 
rakastettavia

Sano 
Tämä

36

Raamattu kertoo meille, että syy sille, miksi Jumala 
antoi ainoan Poikansa oli siinä, että Hän rakasti 
koko maailmaa (Johannes 3:16). Tämä ei viittaa 
nyt kasvien, puiden tai minkään muidenkaan maan 
päällä olevien fyysisten asioiden maailmaan, vaan 
ihmisten maailmaan; kyse on syntisistä!

Jokainen on Hänen silmissään kaunis ja siksi 
Hän rakastaa meitä niin paljon. Tämä rakkaus saa 
aikaan sen, että Hän katsoo meidän syntiemme ja 
virheidemme ylitse. Jos Jumala pystyi rakastamaan 
syntisiä, jotka eivät edes tahtoneet Häntä, se tarkoittaa 
sitä, että sinä ja minä voimme rakastaa ihan jokaista.

Meitä käsketään Efesolaiskirjeen jakeessa 5:1 
matkimaan Jumalaa Hänen rakkaina lapsinaan. 
Toisin sanoen Jumala siis odottaa meidän rakastavan 
kaikkia ihan niin kuin Hän rakastaa heitä. Kerron 
usein ihmisille, etten ole koskaan tavannut ketään 
sellaista, josta en olisi pitänyt.Tämä on todellisen 
kristityn oikea asenne. Olen myös päättänyt rakastaa 
samalla tavalla kuin Jumala rakastaa, sillä jokainen 
on rakastettava. Entäpä sinä?

Minun sydämeni on täynnä Jumalan 
rakkautta ja Hänen myötätuntoaan. Olen 
siksi päättänyt rakastaa kaikkia samalla 

tavoin kuin Hän heitä rakastaa. Halleluja!

Raamatun luku - 2. Korinttolaiskirje 5:19

Perjantai 

27



“Mutta te olette “valittu suku, kuninkaallinen papisto, 
pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja 

tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen 
valkeuteensa;”

1. Pietarin kirje 2:9

Sinussa on 
jotain erilaista

Sano 
Tämä

Lauantai 

28

37

Jumalan lapsessa, joka erottaa itsensä 
muusta maailmasta, on jotain erilaista. 
Tämä on myös syy sille, miksi paholainen 
ei pysty vahingoittamaan tai tuhoamaan 
häntä. Viittaan tässä nyt siihen faktaan, 
että hän on syntynyt Jumalasta: hänellä 
on siksi uusi elämä, joka on hyvin erilainen 
verrattuna muuhun maailmaan.

Sinun ei tarvitse siksi murehtia minkään 
asian tai ihmisen vuoksi omassa 
elämässäsi, sillä, “...te kuulutte Jumalalle 
ja olette päihittäneet nämä viholliset. 
Jumalan Henki on teissä ja Hän on paljon 
voimakkaampi kuin se, joka on tässä 
maailmassa” (1. Johannes 4:4 CEV). 
Ota siis aikaa rakentaaksesi rikas suhde 
sinussa olevan Pyhän Hengen kanssa.

Minä kieltäydyn murehtimasta minkään 
asian tai ihmisen suhteen. Kun vietän 
säännöllisesti aikaa Pyhän Hengen 

kanssa, minun mieleni on asetettu niihin 
asioihin, jotka ovat totta, kunnioitettavia, 

oikein, kaunista ja ylistettävää. 
Halleluja!

Raamatun luku - Johannes 17:14-16



“Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, 
ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.”

Heprealaiskirje 11:1

Uskon Ja 
Toivon Ero

Sano 
Tämä
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Usko ja toivo eivät ole sama asia. 
Toivossa elävä ihminen sanoo, “Jumala 
tulee parantamaan minut joku päivä” 
tai “Uskon, että minulla tulee olemaan 
ne rahat joku päivä.” Mutta, kun vaellat 
uskossa, sanot silloin, “Minut on jo 
parannettu, sillä Jumalan Sana sanoo 
niin” ja “Minulla on kaikki rahat, mitä 
tarvitsen, sillä Raamattu sanoo, että 
minä olen rikas.” Tämä on uskoa!

Usko on “nyt” ja se riippuu 
Jumalan Sanasta. Toivo taas katsoo 
tulevaisuuteen. Toivo ei tule antamaan 
sinulle mitään, mutta uskosi avulla sinä 
voit ottaa haltuun kaikki asiat!

Jumalan Sana on valo minun 
polullani ja kun puhun sitä rohkeasti 

uskossa ääneen, se tuottaa 
elämässäni hedelmiä kaikesta siitä, 

mistä se puhuu. Halleluja!

Raamatun luku - Heprealaiskirje 10:38

Sunnuntai 

29



“Me rakastamme, koska Jumala rakasti meitä ensin.”

1. Johanneksen kirje 4:19 CEV

Miten rakastaa 
Jeesusta 
enemmän

Sano 
Tämä

Maanantai 
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Onko mahdollista rakastaa enemmän 
Herraa? Kyllä vain! Herra Jeesus sanoi erästä 
syntistä naista koskien, “...kuka tahansa, 
jolle on annettu anteeksi vain vähän, tulee 
osoittamaan vain vähän rakkautta” (Luukas 
7:47 CEV). Hän näyttää meille sen, että 
sinun rakkautesi Herraa kohtaan riippuu 
sinun ymmärryksestäsi sen suhteen, mitä 
Hän on tehnyt sinun puolestasi.

Mitä enemmän sinä ajattelet syvällisesti 
kaikkea sitä, mitä Herra on tehnyt sinun 
puolestasi, sitä suurempi sinun tietoisuutesi 
Hänen rakkaudestaan tulee olemaan. 
Kerro Hänelle joka päivä se, miten paljon 
sinä Häntä rakastat. Älä sano pelkästään, 
“Minä rakastan sinua Herra, kiitän sinua 
Herra!” Kerro sen sijaan Hänelle se, miksi 
sinä rakastat Häntä. Toimi näin sekä tänään 
että myös kaikkina muinakin päivinä ja 
sinun rakkautesi Herraa kohtaan tulee 
jatkuvasti kasvamaan.

Minä rakastan sinua Herra 
Jeesus, koska sinä olet pelastanut 

minut ja muuttanut minun 
elämäni: sinä olet tehnyt minusta 

menestyksen ja voittajan!

Raamatun luku - Psalmi 116:1



“Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko 
hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä 

ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole 
enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?”

Matteuksen evankeliumi 6:25

Älä 
murehdi!

Rukoillaan

Tiistai 
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Oletko koskaan nähnyt linnun murehtivan 
omaa ruokaansa? Tai onko kukaan koskaan 
kertonut sinulle kuulleensa, että yksi hänen 
puutarhassaan olevista kauniista kukista 
huolehtisi terälehtiensä väristä? Jos Jumala 
pystyi pitämään huolta linnuista ja kukista, niin 
miten paljon enemmän sinusta, Hänen omasta 
lapsestaan, jota Hän niin paljon rakastaa?

Jumala rakastaa sinua eikä ole olemassa 
mitään, mikä voisi muuttaa sitä. Sinun ei tarvitse 
anella isältäsi, että hän antaisi sinulle ruokaa 
tai maksaisi koulumaksusi. Jopa silloin, kun 
et edes pyydä häneltä, hän tekee nämä asiat 
sinun vuoksesi. Jumala on vielä ystävällisempi 
ja rakastavampi kuin kukaan toinen, kenet 
tunnet, ja Hän ei aio antaa sinun kärsiä.

Kiitos Herra, että opetat minua 
oman Sanasi kautta olemaan ahkera 
kaikissa tehtävissäni ja tekemään ne 
erinomaisesti, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

Raamatun luku - Luukas 12:31
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ETSI 
RAAMATUSTA

Raamatussa mainitut paikannimet, jotka alkavat 
G-kirjaimella. Käytä suluissa esitettyjä jakeita löytääksesi 

oikeat vastaukset näiden vihjeiden avulla.

1. Joosua haudattiin todella lähelle tätä paikkaa 
(Vihje: Joosua 24:29-30).

2. Hepreankielinen nimi sanalle “tuomarinistuin”; 
paikka, johon Pilates istuutui (Vihje: Johannes 19:13).

3. Jeesus ja Hänen opetuslapsensa saapuivat sinne 
veneellä (Vihje: Luukas 8:25-26).

4. Etiopiassa olevan joen nimi (Vihje: 1. Mooses 
2:13).

5. Paavali, Jeesuksen Kristuksen apostoli, kirjoitti 
siinä maassa asuville kristityille kirjeen (Vihje: Galata-
laiskirje 1:1-2).

6. Herra Jeesus opetti siellä, Hän saarnasi heidän 
synagogissaan ja paransi kaikenlaiset sairaudet ja taudit 
(Vihje: Matteus 4:23-25).

7. Jeesus seisoi tässä paikassa ja saarnasi veneestä 
käsin (Vihje: Luukas 5:1-3).

8. Iisak pystytti teltan tähän laaksoon (Vihje: 1. 
Mooses 26:17).

9. Daavid tappoi ilman miekkaa heidän mestarinsa 
(Vihje: 1. Samuel 17:4, 50).

10.  Jeesus käski opetuslapsiaan istumaan, kun Hän 
meni Itse rukoilemaan (Vihje: Matteus 26:36).
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Tulet oppimaan tässä kuussa todellisesta palvonnasta 
tässä erityiset herkkupalat -osiossa.

UHRI - 1 . Pietarin kirje 2:5
Uhraamme Uudessa Testamentissa hengellisiä uhreja. 
Emme tule siksi seurakuntaan vuohien ja härkien kanssa 
niin kuin Vanhan Testamentin aikaan. Joten joka kerta, 
kun palvomme oikeasti Jumalaa, uhraamme silloin 
hengellisiä uhreja. Sitä Jumala tahtoo omilta lapsiltaan.

RUKOUS - Hoosean kirja 14:2
Rukous on toinen todellisen palvonnan elementti. 
Jeesus sanoi, että aika tulee ja on jo, jolloin todelliset 
palvojat tulevat palvomaan hengessä ja totuudessa 
(Johannes 4:24). Joka kerta, kun sinä rukoilet, erityisesti 
silloin, kun puhut kielillä, sinä palvot Jumalaa hengestäsi 
käsin!

PALVELUTYÖ - Roomalaiskirje 1:9
Jumalan lapsena sinun tulisi tehdä palvelutyötä 

Mitä sinun täytyy tietää 
todellisesta palvonnasta

osa 1

Herkkupalat



43

omasta hengestäsi käsin Jumalan huoneessa. Meidän 
palvelutyömme Jumalalle on meidän palvontaamme. 
Ennen kuin palvelet, sinun täytyy olla varma siitä, että 
se tapahtuu sinun hengestäsi käsin. Se on se tapa, miten 
sinun palvelutyösi, joka on sinun palvontaasi, on Hänelle 
hyväksyttävää.

Palvonta on rukousta, uhraamista ja palvelutyötä. Nämä 
asiat ovat hyvin pyhiä ja erilleen erotettuja.

Herkkupalat
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VASTAUKSET
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YHDISTELYTEHTÄVÄ
MITÄ JUMALA LOI                                                     PÄIVÄ

VALO                                                                            PÄIVÄ 7

TAIVAANKANSI                                                          PÄIVÄ 2

KUIVA MAA JA KASVIT                                             PÄIVÄ 4

AURINKO, KUU JA TÄHDET                                      PÄIVÄ 6

LINNUT JA VESIELÄIMET                                          PÄIVÄ 3

MAAN ELÄIMET JA IHMISET                                   PÄIVÄ 1

JUMALA LEPÄSI                                                         PÄIVÄ 5
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Sivu 33

VASTAUKSET

SANARISTIKKO 
ENGLANNIKSI”
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VASTAUKSET
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ETSI RAAMATUSTA
1. Gaas
2. Gabbata
3. Gesara
4. Giihon
5.	 Galatia
6. Galilea
7. Gennesaret
8. Gerar
9. Gat
10. Getsemane
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Inspiroivia 

TARINOITA 
LAPSILLE

Mitä sinun lapsesi syö?

Me voitamme 
ainoastaan 

Jumalan 
Sanan avulla.

Hanki lapsellesi 
TÄNÄÄN nämä 
upeat kirjat ja 

KERTOMUKSET!

Minun 

“RAAMATUN 

KERTOMUKSET” 

-KIRJANI



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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