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   HELMIKUUHUN
tervetuloa 

Heipä hei tervetuloa uuteen suurenmoiseen ja 
jännittävään kuukauteen suosikki päivän sanasi, 

Rapsodia Todellisuuksista Varhaisnuorille, kanssa! 
Aloitamme tämän kuukauden monien innostavien opetusten 
parissa, kuten; Aja pelko pois, Rukous muuttaa sinua, Sinun 
kasvusi Kristuksessa, Sinä voit puhua kaikelle, Kaikessa on 
kyse sanoista 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 2”. Löydät kaiken tämän ja 
paljon muutakin tästä tämän kuun julkaisusta, suosikki päivän 
sanastasi, Rapsodia Todellisuuksista Varhaisnuorille.



Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä 
ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Galatalaiskirje 6:7

Kaikessa 
on kyse 
sanoista

Rukoillaan

6

Keskiviikko 

1

Raamatun luku - Kolossalaiskirje 4:6

Miten sinä uudestisynnyit? Sanojen 
kautta! Rukoilit vain yksinkertaisesti 
ääneen Pelastusrukouksen ja uskoit 
sydämessäsi ja niin sinä pelastuit 
(Roomalaiskirje 10:9-10). Tämä 
näyttää sen, miten tärkeitä sanat 
ovat. Herramme Jeesus eli voitokkaan 
elämän täällä maan päällä, koska Hän 
ymmärsi sanojen voiman (Johannes 
14:29).

Hän kehottaa sinua toimimaan 
tänä päivänä samoin: puhu sanoja 
(Heprealaiskirje 13:5-6). Puhu uskon, 
siunauksen, parantumisen ja voiman 
sanoja. Älä sano sitä, mitä sinä näet ja 
valita muiden tavoin, ei! Anna oikeiden 
sanojen tulla aina ulos omilta huuliltasi 
ja siunaa näin omaa maailmaasi.

Minun sanani ovat voimalla 
voidellut ja kun puhun ne uskossa, 
muutan tilanteita ja tuon rauhaa. 

Halleluja!



Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa 
yöpyy, se sanoo: “Herra on minun turvani ja linnani, hän on 

minun Jumalani, johon minä turvaan”.

Psalmi 91:1-2

Aja pelko 
pois

Rukoillaan

7

Torstai 

2

Pelon poisajaminen tarkoittaa 
yksinkertaisesti sen pois heittämistä. Kyse 
on samasta asiasta kuin heittäisit jonkin 
asian roskakoriin. Jumalan lapsena sinulla 
ei ole yksinkertaisesti yhtään mitään 
pelättävää. Sinulla on kaikki auktoriteetti 
taivaassa ja maan päällä, ja mikään ei 
voi vahingoittaa sinua (Luukas 10:19). 
Kieltäydy siksi pelkäämästä!

Maailmassa tapahtuu tänä päivänä 
paljon asioita, mutta yksikään niistä ei voi 
tulla sinun lähellesi, sillä Jumala on sinun 
Turvasi ja Linnasi (Psalmi 91:2). Kunnia 
Jumalalle!

Sinulla ei ole mitään pelättävää: vapauta 
sen sijaan uskon sanat ja tyynnytä jokainen 
epämiellyttävä tilanne Jeesuksen Nimessä.

Kiitos Isä, että olet antanut minulle 
voiton vihollisesta. Kun puhun 

tänään uskonsanoja, pelko tulee 
potkaistuksi pois ja vanhurskaus 

hallitsee kaikkialla ympäri maailmaa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Psalmi 23



Sano 
Tämä

“Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun 
nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, 

nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin 
kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä 

sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”

Markuksen evankeliumi 16:17-18

Elämä 
sairauksien 
yläpuolella!

Perjantai 

3

8

Sinun elämäsi Kristuksessa on täysin 
poikkeuksellinen elämä. Se on kaikkien 
sairauksien, epäonnistumisten ja 
tautien yläpuolella. Sinussa oleva elämä 
tappaa virukset ja bakteerit. Sinun ei 
tarvitse siksi pelätä sitä, mikä leijailee 
ympäri maailmaa tänä päivänä, sillä 
se ei voi vaikuttaa sinuun.

Herra Jeesus sanoi jo, “Katso, 
minä olen antanut teille vallan tallata 
käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea 
vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä 
vahingoittava” (Luukas 10:19). Kunnia 
Jumalalle!

Mikään tauti tai sairaus ei voi tarttua 
minun kehooni, sillä minussa oleva 
elämä tuhoaa kaikki sairaudet ja 

taudit, Jeesuksen Nimessä. Aamen!

Raamatun luku - Roomalaiskirje 8:11



Sano 
Tämä

Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, 
mitä teillä on; sillä hän itse on sanonut: “En minä sinua 
hylkää enkä sinua jätä”; niin että me turvallisin mielin 
sanomme: “Herra on minun auttajani, en minä pelkää; 

mitä voi ihminen minulle tehdä?”

Heprealaiskirje 13:5-6

Sano, mitä 
Hän on 
sanonut

Lauantai 

4

9

Jatkuvien voittojen, terveyden ja siunausten 
elämän eläminen ei ole mikään mysteeri. Tämän 
päivän avausjakeessa oleva Jumalan Sana 
näyttää meille sen, miten se tapahtuu. Sinun 
täytyy sanoa sitä samaa, mitä Jumala on sanonut 
sinusta, elääksesi voitokasta elämää. Älä kulje 
ympäriinsä valittaen kaikesta siitä, mitä sinä teet. 
Puhu sen sijaan uskontäyteisiä sanoja.

Herra Jeesus puhui tähän tapaan ollessaan 
maan päällä. Hän puhui rauhaa ollessaan keskellä 
kauheaa myrskyä (Markus 4:39); ollessaan 
rampojen jalkojen, kuurojen korvien ja sokeiden 
silmien ympäröimänä, Hän puhui parantumista 
ja vapautusta. Ole rohkea puhumaan Jumalan 
Sanaa ääneen kohtaamastasi tilanteesta 
huolimatta. Voitto on Jumalan Sanassa!

Puhun uskon ja voiman sanoja 
riippumatta siitä, mitä minun 

ympärilläni tapahtuu ja pysyn aina 
voitokkaana. Halleluja!

Raamatun luku - Saarnaaja 8:4



Sano 
Tämä

10

Sunnuntai 

5
Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että 

Jumalan Henki asuu teissä?

1. Korinttolaiskirje 3:16

Jumalan 
temppeli

Kun Pyhä Henki tuli asumaan sinun 
sisällesi, Hän toi Jumalan kirkkauden 
sinun henkeesi. Se tarkoittaa sitä, että 
sinä olet Jumalan temppeli ja Hänen 
kirkkautensa on sinussa. Kyse on 
siitä samasta kirkkaudesta, joka sai 
Mooseksen kasvot säteilemään niin 
kirkkaasti, että israelilaiset eivät voineet 
katsoa häntä (2. Mooses 34:29-30). 
Toisin kuin Mooseksen kohdalla, Hänen 
kirkkautensa elää sinun hengessäsi! 
Sinun ei tarvitse katsoa ympärillesi 
löytääksesi Jumalan kirkkauden, sillä 
se on sinun sisälläsi. Apostoli Paavali 
sanoi, että sinun sisälläsi on aarre (2. 
Korinttolaiskirje 4:7). Kunnia Jumalalle! 
Elä siksi täällä maan päällä yliluonnollista 
elämää samalla, kun puhut toisille 
Jeesuksesta.

Minä olen elävän Jumalan temppeli: 
Hänen kirkkautensa ja voimansa ovat 

minun hengessäni. Halleluja!

Raamatun luku - 2. Korinttolaiskirje 4:7



“Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, 
rukoillen joka aika Hengessä…”

Efesolaiskirje 6:18

Sano 
Tämä

11

Maanantai 

6
Tee 

rukouksesta 
oma lämäntapasi

Elämäntapa on se tyyli, miten joku 
henkilö elää. Herralla Jeesuksella oli 
rukouksen elämäntapa silloin, kun 
Hän oli täällä maan päällä. Raamattu 
puhuu siitä, miten Hän otti usein aikaa 
rukoillakseen (Luukas 5:16). Ei siis 
ihme, että Hän eli niin vaikuttavan 
elämän täällä maan päällä.

Tee rukouksesta tärkeä osa päivääsi. 
Ennen kuin lähdet kotoa kouluun, ota 
aikaa rukoillaksesi ja puhu Jumalalle 
päivästäsi ja ota päiväsi haltuun. 
Kun omaat tällaisen elämäntavan, 
tulet olemaan aina hallintavallassa ja 
elämään voitokasta elämää.

Kiitos Isä armostasi, jonka olet 
vuodattanut tänään minun ylleni. 

Kun astun ulos ovesta, menen sinun 
voimassasi muuttamaan maailmaani ja 
kääntämään ihmisten elämiä ympäri, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Luukas 18:1



Sano 
Tämä

12

Tiistai 

7
Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin 

poikkeatte oikealle tai vasemmalle: “Tässä on tie, sitä 
käykää”.

Jesajan kirja 30:21

Rukous 
muuttaa 
sinua

Opimme eilen siitä, miksi sinun 
on niin tärkeää tehdä rukouksesta 
osa omaa elämäntapaasi. Toinen 
asia, jonka rukous tekee sinulle on 
se, että se ehdollistaa sinun henkesi. 
Se tarkoittaa sitä, että se auttaa 
asemoimaan sinun henkesi niin, että 
voit kuulla Jumalaa selkeästi.

Ota siksi jokainen tilaisuus, jolloin 
voit rukoilla erityisesti kielillä, todella 
vakavasti. Sillä rukouksen kautta 
sinä harjoitat ja autat henkeäsi 
kuulemaan Jumalaa selkeästi niin, 
että tulet vastaanottamaan sellaisia 
ohjeita, jotka tulevat muuttamaan 
sinun elämäsi ja tuovat siihen 
erinomaisuutta.

Antaudun rukoukselle ja kun vietän 
laatuaikaa rukoillen, minun henkeni 
muuttuu jatkuvasti siihen Jumalan 

kirkkauden kuvan kaltaisuuteen, jonka 
näen rukoillessani. Halleluja!

Raamatun luku - 1. Korinttolaiskirje 14:15



Sano 
Tämä

13

Keskiviikko 

8
Ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan 

väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte…

1. Pietarin kirje 2:2

Sinun kasvusi 
Kristuksessa

Kun syön Jumalan Sanaa ahkeran 
opiskelun ja mietiskelyn kautta, 

kasvan silloin hengellisesti. 
Halleluja!

Raamatun luku - Apostolien teot 20:32

Kun synnyit tähän maailmaan, et 
pysynyt vauvana, vai pysyitkö? Et 
tietenkään! Sinä jatkoit kasvua ja 
kasvat yhä. Tämä sama tapahtuu myös 
hengellisesti. Silloin, kun uudestisynnyit, 
olit vauva Kristuksessa. Mutta kun jatkat 
Jumalan Sanan syömistä, esimerkiksi 
toimit nyt niin opiskelemalla Rapsodia 
Todellisuuksista varhaisnuorille päivän 
sanaa, sinä kasvat Kristuksessa. Mitä 
enemmän sinä opiskelet Jumalan 
Sanaa, sitä enemmän sinä tulet 
löytämään sitä, kuka sinä olet 
Kristuksessa sekä myös kaikkia niitä 
ihmeellisiä siunauksia, jotka olet 
vastaanottanut Jumalan lapsena.



 Rukoillaan

14

Torstai 

9
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen 

Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti.

Johanneksen evankeliumi 14:16

Sinä voit 
luottaa Pyhään 

Henkeen

Pyhä Henki on Jumalan antama erityinen 
lahja Hänen omille lapsilleen. Hänen 
läsnäolonsa meidän elämissä tekee 
kaikista asioista mahdollisia. Jokainen 
kristitty tarvitsee Häntä elääkseen 
voitokasta ja ihmeidentäyteistä elämää 
Kristuksessa. Siksi Herra Jeesus sanoi, “Ja 
minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa 
teille toisen Puolustajan olemaan teidän 
kanssanne iankaikkisesti“ (Johannes 
14:16). Halleluja!

Herra Jeesus tiesi, että me tarvitsemme 
Pyhää Henkeä, emmekä vain 
muutamien päivien tai viikkojen ajaksi, 
vaan iankaikkisesti. Hän tekee elämän 
Kristuksessa jännittäväksi. Ota hyöty irti 
Hänen erityisestä läsnäolostaan sinussa 
viettämällä päivittäin aikaa yhdessä 
Hänen kanssaan.

Rakas Isä, kiitän sinua Pyhän Hengen 
kallisarvoisesta lahjasta. Hän on 

jatkuvasti minun kanssani oleva seura, 
Hän on kanssani jokaisena hetkenä 

kaikkina päivinä, ohjaten ja opettaen 
minua jokaisella matkan askeleella, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Johannes 16:13



Sano 
Tämä

15

Perjantai 

10
Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: 
‘Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, 
vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se 

hänelle tapahtuisi.

Markuksen evankeliumi 11:23

Sinä 
voit puhua 
kaikelle

Kaikki minun ympärilläni oleva 
on siunattua ja täynnä Jumalan 

hyvyyttä. Halleluja!

Raamatun luku - Sananlaskut 18:21

Tämän päivän avausjakeessa oleva sana 
“vuori” viittaa mihin tahansa elävään tai 
elottomaan asiaan. Muista se, että silloin, 
kun Herra Jeesus oli täällä maan päällä, Hän 
puhui tuulelle ja puulle ja ne kaikki kuulivat 
ja tottelivat Häntä (Markus 11:14). Jumala 
puhui 1. Mooseksen kirjassa maailmalle, 
jolla ei ollut vielä muotoa, ja toi kaiken sen 
esiin, mitä näet tänä päivänä. Tämä kaikki 
näyttää sinulle nyt sen, että kaikella on 
älykkyyttä ja kyky kuulla.

Puhu siksi elämän ja siunausten sanoja 
kaikelle sinun ympärilläsi olevalle, lähtien 
säästä aina omaan tuoliisi ja TV:seesi, sillä 
ne kaikki pystyvät kuulemaan sinua.



Sano 
Tämä

16

Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä 
ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä 

tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?

4. Mooseksen kirja 23:19

Jumalan 
Sana: uskon 

ankkuri

Lauantai 

11

Jumalan Sana on luotettava. Voit 
tukea elämäsi Jumalan Sanan varaan, 
sillä Jumalan Sana ei ole koskaan 
epäonnistunut. Kun Jumala Sana tuli 
Aabrahamille, hän piti siitä kiinni jopa 
sinä aikana, kun näytti siltä, että se, mitä 
Jumalan Sana sanoi, olisi mahdotonta. 
Raamattu sanoo, “...kun se kaikki näytti 
toivottomalta, Aabrahamilla oli silti 
uskoa Jumalaan ja hänestä tuli monien 
kansakuntien esi-isä” (Roomalaiskirje 
8:14 CEV).

Aabrahamilla oli uskoa siihen, mitä 
Jumala sanoi ja hän sai oman ihmeensä. 
Sinä voit tehdä saman tänä päivänä. 
Luota Jumalan Sanaan ja laita uskosi 
siihen, sillä Hän voi tehdä sen, mitä Hän 
on sanonut, että Hän tekisi.

Minun uskoni on perustettu ja 
ankkuroitu Jumalan Sanaan. Luotan 

siihen, mitä Jumala on sanonut minulle 
ja tiedän, että se tulee tapahtumaan. 

Halleluja!

Raamatun luku - 1. Johannes 5:14



Rukoillaan

17

Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja 
todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä 

rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.

Ilmestyskirja 12:11

Hänen 
voittonsa: 

sinun voittosi

Sunnuntai 

12

Sinun tulisi olla täynnä suurta iloa 
tietäessäsi sen, että se voitto, jonka 
Herra Jeesus voitti Ristillä, on sinun 
voittosi. Hän kuoli, meni helvettiin ja 
nousi kolmantena päivänä kuolleista 
voitossa, sinun vuoksesi!

Jotta voisit kuitenkin elää voitokasta 
elämää joka päivä, sinun täytyy 
pitää kiinni voitosta kertovasta 
todistuksestasi paholaisen ylitse. 
Tämä on se, mitä tämän päivän 
avausjakeemme kertoo meille.

Jatka siksi uskonsanojen julistamista 
ja pidä paholainen jalkojesi alla, sillä 
sinne hän kuuluu. Kunnia Jumalalle!

Rakas Isä, kiitos kaikista tilaisuuksista 
rukoilla. Käännän selkäni 

häiriötekijöille ja annan kaiken 
huomioni sinulle, viettääkseni aikaa 

sinun läsnäolossasi rukouksessa, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - 1. Johannes 5:4



RAAMATUN 
FAKTOJA

18

1. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on 
ystävällinen. Rakkaus ei ole kateellinen (1. 
Korinttolaiskirje 13:4 GW).

2. Rakkaus ei ylistä itseään. Se ei ole 
ylimielinen (1. Korinttolaiskirje 13:4 GW).

3. Rakkaus ei käyttäydy töykeästi, eikä 
etsi omaansa, ei provosoidu, eikä ajattele 
pahaa (1. Korinttolaiskirje 13:5).

4. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan 
iloitsee totuudesta (1. Korinttolaiskirje 
13:6).

5. Rakkaus peittää kaiken, uskoo 

RAKKAUDESTA



19

kaiken, toivoo kaiken ja kärsii kaiken (1. 
Korinttolaiskirje 13:7).

6. Rakkaus ei koskaan petä (1. 
Korinttolaiskirje 13:8).

7. Rakasta kaikkia, mukaan lukien omia 
vihamiehiäsi ja vainoajiasi ´kiusaajiasi´ 
(Matteus 5:44).

8. Rakasta kaikkia ehdoitta. Omaa 
rakkauden kieli ja kulttuuri.

9. Elä Jumalan Sanassa. Elä Kristuksen 
tavoin ja rakasta niin kuin Hän (Efesolaiskirje 
5:1-2).

10. Ja nyt pysyvät usko, toivo, rakkaus, 
nämä kolme: mutta suurin niistä on rakkaus 
(1. Korinttolaiskirje 13:13).

RAAMATUN 
FAKTOJA



Rukoillaan

20

Muuta 
mielesi

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan 
muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, 

mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja 
täydellistä.

Roomalaiskirje 12:2

Maanantai 

13

Jumala on antanut sinulle kaiken sen, 
mitä tarvitset elääksesi loppumattomien 
voittojen elämää. Hän on antanut 
sinulle uskon, Hänen Nimensä ja 
oman Sanansa. Joten miksi osa Hänen 
lapsistaan on yhä silti ongelmissa? 
Vastaus löytyy heidän mielistään. Jos 
tahdot muuttaa oman elämäsi ja alkaa 
elämään sitä voitokasta elämää, jonka 
Jumalan on antanut sinulle, sinun täytyy 
nähdä itsesi sillä tavoin.

Anna enemmän huomiota Jumalan 
Sanalle ja opiskele sitä huolellisesti. Sillä 
on voima muuttaa sinun mielesi ja auttaa 
sinua näkemään itsesi sillä tavoin, miten 
Jumalan näkee sinut Hänen Sanassaan 
(2. Korinttolaiskirje 3:18).

Kiitän sinua Isä sinun Sanastasi, joka 
muuttaa minun mieleni, täyttää minut 
uskolla ja toivolla sekä aikaansaa sen, 
että näen itseni sillä tavoin, miten sinä 

minut näet; voittajana ja maailman 
hallitsijana, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - 2. Korinttolaiskirje 3:18



Sano 
Tämä

21

Ennen kaikkea, antakaa rakkauden ohjata elämäänne…

Kolossalaiskirje 3:14 TLB

Rakkauden 
johdattama

Tiistai 

14

Minä olen Jumalan rakkauden 
hallitsema ja johdattama. Vaellan 

rakkaudessa kaikkien suhteen ja näen 
heidät siten, miten Jumala heidät 

näkee. Halleluja!

Raamatun luku - 1. 
Korinttolaiskirje 13:1-6

Anna Jumalan lapsena kaiken sen, mitä 
teet, olla Jumalan rakkauden johdattamaa. 
Jopa silloin, kun joku on loukannut sinua 
ja sinulla on kaikki oikeus olla vihainen, 
älä antaudu vihalle, vaan päästä siitä irti. 
Raamattu sanoo rakkaudesta, “kaikki se 
peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, 
kaikki se kärsii” (1. Korinttolaiskirje 13:7).

Anna Jumalan rakkauden johdattaa 
sinua siinä, miten sinä puhut, toimit ja 
kohtelet toisia. Ole nopea antamaan 
anteeksi ja anna Jumalan rakkauden 
virrata sinun kauttasi koskettamaan sinun 
maailmaasi. Kun annat aina rakkauden 
johdattaa sinua, tulet huomaamaan sen, 
että näet ja uskot toisista aina vain parasta. 
Näin Jumala tahtoo meidän elävän.



Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja 
sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.

Matteuksen evankeliumi 12:37

Kaikessa 
on kyse 
sanoista!

Sano 
Tämä

Keskiviikko 

15

22

Sinä uudestisynnyit sanojesi avulla. 
Sinä tunnustit Herran Jeesuksen 
oman elämäsi Herraksi ja uskoit 
sydämessäsi, ja niin sinä pelastuit 
(Roomalaiskirje 10:9-10). Tämä 
näyttää sen, miten voimakkaita 
sanat ovat. Sanat toivat sinulle sinun 
pelastuksesi - kaikista suurimman 
lahjan.

Sinun sanasi ovat voimakkaita ja 
siitä syystä sinun täytyy pitää huolta 
siitä, mitä sinä sanot. Ole tietoinen 
siitä, että puhut aina sellaisia 
sanoja, jotka rohkaisevat, siunaavat, 
parantavat ja tuovat pelastuksen. 
Sillä se, mitä sinä sanot, tulee 
tapahtumaan (Job 22:28).

Raamatun luku - Saarnaaja 8:4

Luon uskontäyteisten sanojeni avulla 
kirkkaudentäyteisen elämän, joka on 
täynnä hyvyyttä, armoa, rakkautta ja 

Jumalan siunauksia. Halleluja!



Kun Jumalan Sana tulee sinun luoksesi 
joko seurakunnassa tai kun luet Rapsodia 
Todellisuuksista varhaisnuorille päivän 
sanaa, se rakentaa sinun henkeäsi ja tuo 
mukanaan Jumalan siunaukset.

Siitä syystä minä olen aina niin 
innoissani kaikista tilaisuuksista kuulla 
ja vastaanottaa Jumalan Sanaa. Myös 
sinun tulisi olla innoissasi, kun kuulet 
Jumalan Sanaa, sillä voit olla varma 
siitä, että sinun elämäsi ei tule pysymään 
silloin samanlaisena. Aabraham kuuli ja 
vastaanotti Jumalan Sanan ja hänestä tuli 
monien kansakuntien isä. Myös Daavid 
kuuli ja vastaanotti Jumalan Sanan ja se 
teki hänestä kuninkaan. Kunnia Jumalalle!

Kun valmistaudut kuulemaan Jumalan 
Sanaa, vastaanota se iloiten ja riemuiten.

Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan 
haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja 

antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa.

Apostolien teot 20:32

Vastaanota 
Jumalan 

Sana iloiten

 Rukoillaan

Torstai 

16

23

Raamatun luku - Luukas 8:15
Elän terveydessä, voimassa ja voitossa. 

Minun tulevaisuuteni on valoisa ja 
menestyn kaikessa siinä, mitä teen, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Luukas 8:15



Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja 
pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä “Jumala 

on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”.

1. Pietarin kirje 5:5

Nöyryydessä 
vaeltaminen

 Rukoillaan

Perjantai 

17

24

Nöyränä oleminen on eri asia kuin 
arkana oleminen. Nöyryys tarkoittaa 
Jumalan Sanan mukaan sitä, että 
alistat itsesi Jumalan Sanan alaisuuteen 
ja teet sen, mitä se sanoo.

Esimerkiksi silloin, kun Raamattu 
sanoo, että sinun tulisi kunnioittaa 
vanhempiasi (1. Pietari 5:5), silloin 
ei ole aika valita sitä, että ketä sinä 
tervehdit ja ketä et, ei todellakaan! 
Älä mieti sitä, että miltä sinusta tuntuu, 
vaan toimi Jumalan Sanan mukaisesti 
ja kunnioita “kaikkia” sinua vanhempia 
ihmisiä. Opi vaeltamaan nöyryydessä, 
sillä se on tie suuruuteen.

Rakas Isä, vastaanotan tänään 
sinun Sanasi omaan henkeeni ja 

vaellan aina nöyryydessä, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Heprealaiskirje 13:17



Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin 
poikkeatte oikealle tai vasemmalle: “Tässä on tie, sitä 

käykää”.

Jesajan kirja 30:21

Vastaanota 
suuntaa Jumalan 

Sanasta

Sano 
Tämä

  Lauantai 

18

25

Yksi ihmeellinen asia, mitä Jumalan 
Sana tekee meille, on se, että se antaa 
meille suuntaa. Kun opiskelet lisää 
Jumalan Sanaa, tulet kuulemaan 
Hänen äänensä myös entistä 
selkeämmin. Näin sinä tulet tietämään 
aina, mitä tehdä, riippumatta siitä, 
missä tilanteessa sinä olet: tiedät, 
minne mennä ja mitä sanoa.

Rohkaisen sinua siksi viettämään 
tänään enemmän aikaa Jumalan 
Sanaa kuunnellen, lukien ja opiskellen. 
Sillä on voima tehdä sinusta viisas, 
terävä ja erinomainen.

Kun opiskelen ja mietiskelen 
päivittäin Jumalan Sanaa, tulen 
viisaammaksi, terävämmäksi ja 
erinomaisemmaksi. Halleluja!

Raamatun luku - 2. Timoteus 3:15



Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.

Jesajan kirja 12:3

Sano 
Tämä

Avain 
pelastumisestasi 

nauttimiseen

Sunnuntai 

19

26

Yllätyn aina nähdessäni joidenkin 
Jumalan lasten kulkevan jatkuvasti naama 
myrtyneenä. Ajattelisit, että Jeesus ei olisi 
kuollut heidän puolestaan. He viettävät 
päivänsä synkkinä ja surullisina, sillä he 
eivät ole oppineet vielä sitä, miten olla 
iloinen.

Ilo on kuin avain, joka avaa ovia 
kaikista niistä siunauksista nauttimiseen, 
mitä pelastumisesi sinulle tuo. Raamattu 
sanoo, “Te saatte ilolla ammentaa vettä 
pelastuksen lähteistä” (Jesaja 12:3). 
Pelastus on kokonaisvaltainen paketti. 
Joten ole siis iloinen henkilö, sillä kun 
sinä olet täynnä iloa, hyviä asioita tulee 
tapahtumaan aina sinun ympärilläsi.

Nautin pelastukseni eduista samalla, 
kun pysyn aina iloisena, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Roomalaiskirje 8:30



Pysy aina 
iloisena!

Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa 
rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella 

mielellä: minä olen voittanut maailman.

Johanneksen evankeliumi 16:33

Sano 
Tämä

Maanantai 

20

27

Tämän päivän avausjae on sellainen, 
joka täyttää minut aina innostuksella 
joka kerta, kun luen sen. Herra Jeesus 
sanoo sinulle tänään, “Älä murehdi 
lapsi, iloitse, sillä minä olen voittanut 
maailman!” Halleluja!

Herra Jeesus kuoli, meni helvettiin, 
kukisti paholaisen ja kuoleman, nousi 
kolmantena päivänä kuolleista ja 
meni taivaaseen voitossa. Ja mitä vielä 
lisää, niin Hän teki tämän kaiken sinun 
vuoksesi!

Kieltäydy siksi viettämästä enää 
yhtäkään päivää alakuloisena tai 
lyötynä, sillä Herra Jeesus voitti tämän 
voiton sinua varten. Hän on voittanut 
maailman, jotta sinä voit elää ilon ja 
riemuntäyteistä elämää.

Minä pysyn aina iloisena, sillä Herra 
Jeesus on voittanut maailman ja 
kaikki sen järjestelmät ja antanut 
minulle tämän voiton. Halleluja!

Raamatun luku - 1. Johannes 4:4



Vie Hänen 
ilonsa omaan 
maailmaasi

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että 
Jumalan Henki asuu teissä?

1. Korinttolaiskirje 3:16

Sano 
Tämä

Tiistai 

21

28

Jumala on täyttänyt sinun sydämesi 
omalla ilollaan. Hän ei tahdo, että 
sinä pidät tämän ilon pelkästään vain 
itselläsi, vaan että jaat sen myös kaikille 
sinun ympärilläsi oleville.

Kun menet johonkin paikkaan ja 
jos tämä paikka on tylsä tai täynnä 
surua, sen ilmapiirin tulisi kirkastua, 
koska sinä olet astunut sisään. Sinä 
olet kaikkivaltiaan Jumalan temppeli ja 
kannat kaikkea Hänestä sinun sisälläsi. 
Puhu siksi iloa, siunauksia ja rauhaa 
kaikkialla, missä kuljet. Näin sinä viet 
Hänen ilonsa omaan maailmaasi. 
Kunnia Jumalalle!

Minä olen täynnä Herran iloa 
ja siunaan omaa maailmaani 

Hänen ilollaan, hyvyydellään ja 
siunauksillaan, kun puhun ääneen 
uskontäyteisiä sanoja. Halleluja!

Raamatun luku - Efesolaiskirje 2:10



Jatka 
eteenpäin!

Ja Herra sanoi Moosekselle: “Miksi huudat minulle? Sano 
israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle.

2. Mooseksen kirja 14:15

Sano 
Tämä

Keskiviikko 

22

29

Israelilaiset lähtivät Egyptistä iloisina ja 
saapuivat Punaisenmeren äärelle. Mutta 
kun he näkivat egyptiläisten lähteneen 
heidän peräänsä, he pelästyivät, sillä 
Punaisenmeren ylittämiseen ei ollut 
mitään reittiä. He huusivat Jumalan 
puoleen saadakseen Häneltä apua. 
Mutta Jumala käski Moosesta käskemään 
israelilaisia jatkamaan eteenpäin. Ja 
kun he jatkoivat eteenpäin, meri halkesi 
kahtia ja he ylittivät sen kuivaa maata 
pitkin!

Onko sinun sydämelläsi jokin unelma? 
Jos Jumala on sanonut, “jatka eteenpäin”, 
luota Häneen silloin koko sydämelläsi 
ja mene! Älä anna minkään pysäyttää 
sinua tai saada sinua pelkäämään, 
jatka eteenpäin: Hän on enemmän kuin 
kyvykäs pitämään sinusta huolta.

Minä liikun eteenpäin ja edistyn 
kaikissa töissäni. Rikon rajoja ja 

ennätyksiä sekä voitan joka päivä. 
Halleluja!

Raamatun luku - Filippiläiskirje 3:14



Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta 
niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti 
ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, 

saatettiin meille.

Heprelaiskirje 2:3

Esittele 
Jeesus!

Sano 
Tämä

Torstai 

23

30

Jotkut ihmiset pitävät näinä päivinä 
coolina asiana omien uusien lelujensa, 
koulureppujensa tai jopa uusien 
kenkiensä esittelemistä. Löydät heidät 
rehentelemästä siitä, miten kyseinen 
asia on viimeisintä muotia tai miten 
kallis se oli. Tällainen on maailman 
ihmisten tapa ja sinun ei tulisi olla 
sellainen. Tämä on se tapa, miten 
maailma esittelee asioita. Se ei ole 
Jumalan tapa!

Jos aiot rehennellä jostakin, sinun tulisi 
silloin rehennellä vastaanottamastasi 
pelastuksesta ja iankaikkisesta 
elämästä. Tämä on se tapa, miten 
Jumalan lapset esittelevät asioita!

Olen ylpeä esitellessäni Jeesukseni 
maailmalle, kun puhun Hänestä 
kaikkialla siellä, missä kuljen. 

Halleluja!

Raamatun luku - 1. Johannes 3:8



Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, 
pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, 

ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, 
pitkämielisyyteen.

Kolossalaiskirje 3:12

Ole 
ystävällinen 

toisille

Rukoillaan

Perjantai 

24

31

Jumala rakastaa sinua niin paljon sekä 
välittää sinusta ja tahtoo nähdä sen, että sinä 
toimit samalla tavalla toisia kohtaan. Tunnetko 
hyvästä samarialaisesta kertovan tarinan? Lue 
tarina Luukkaan evankeliumista 10:30-37. 
Kaikki muut, jotka näkivät hakatun miehen 
makaamassa kadun varrella kieltäytyivät 
auttamasta häntä, paitsi samarialainen. 
Jeesus tahtoo sinun toimivan hyvän 
samarialaisen tavoin tuomalla välittämisesi 
esiin rakkaudellisten tekojesi kautta.

Älä ole liian nopea sysäämään ihmisiä 
syrjään silloin, kun he tarvitsevat sinun 
apuasi. Opettele välittämään. Jos ystäväsi 
on sairaana, niin sen lisäksi, että rukoilet 
hänen puolestaan, voit myös käydä hänen 
luonaan ja rohkaista häntä. Näin sinä osoitat 
välittäväsi hänestä.

Kiitos Isä, että näytät minulle 
Sanasi kautta sen, miten 

kohdella ihmisiä rakkaudellisesti, 
ystävällisesti ja myötätuntoisesti, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Galatalaiskirje 5:22
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KIRJAIMET 
SEKAISIN!

Tutki ja selvitä alla olevat sanat. Suluissa 
olevat vihjeet sekä vuoden 1933/38 Raamatun 
käännökseen viittaavat jakeet auttavat sinua 

selvittämään tehtävän.

1. ADUUSJ (......... hän petti Jeesuksen) Matteus 26:46-49. 

2.  MESSAR (..... kaupunki Egyptissä) 2. Mooses 1:11

3. NURUUUK (.... laitettiin Hänen päähänsä) Johannes 
19:2

4. RAIFS (... yhden kätilön nimi) 2. Mooses 1:15

5. OORIKADM (.... Esterin kasvatti-isä) Ester 2:7

6. OOFSEJ (..... myytiin orjaksi) 1. Mooses 37:28, 36. 

7. IEAL (....matkusti tulisilla vaunuilla) 2. Kuningas 2:11

8. AKUKKAS (....pappien pitämä vaate) 1. Samuel 14:3



MITÄ 
KUKAKIN TEKI?
Muistatko nämä Raamatun henkilöt ja sen, 

mitä he tekivät työkseen? Käytä suluissa 
annettuja vihjeitä selvittääksesi asian ja vedä 

viiva henkilöstä oikeaan työhön!

KUKA                                                                        TYÖ

DAAVID - (Vihje: 1. Samuel 16:17-23)       KALASTAJA

AABEL - (Vihje: 1. Mooses 4:1-2)                 LÄÄKÄRI

PIETARI - (Vihje: Matteus 4:18)          LAMMASPAIMEN

LUUKAS - (Vihje: Kolossalaiskirje 4:14)    MUUSIKKO
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Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon 
käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel 

ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet.

Danielin kirja 1:17

Viisaampi 
kuin muut 
ikäisesi

Sano 
Tämä

Lauantai 

25

34

Vastaanotit Pyhän Hengen 
voimakkaan läsnäolon elämään 
sinun sisällesi sillä hetkellä, kun 
sinä uudestisynnyit. Pyhä Henki on 
Viisauden Henki ja Hän tekee sinusta 
viisaan Jumalan Sanan kautta.

Muistatko Danielin, Sadrakin, 
Meesakin ja Abednegon? Kuningas 
totesi heidän olevan viisaampia kuin 
kaikki muut heidän ympärillään 
olevat nuoret miehet (Daniel 1:19). 
Tämä johtui Pyhästä Hengestä. 
Jumala on tehnyt sinusta viisaan. 
Sano tämä yhä uudelleen ja 
uudelleen itsellesi: “Minä olen viisas 
ja tiedän kaikki asiat, sillä Pyhä Henki 
elää minussa!”

Olen vastaanottanut Jumalan 
viisauden, joka aikaansaa sen, että 

tiedän kaikki asiat. Halleluja!

Raamatun luku - Johannes 16:13



Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; 
ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä 

tietää.

Psalmi 139:14

Tehty Hänen 
kuvakseen

 Rukoillaan

Sunnuntai 

26

35

Jumala loi kaiken maailmassa olevan ja 
kun Hän teki sen kaiken, Raamattu sanoo, 
“Sitten Jumala katsoi kaikkea, mitä Hän 
oli tehnyt ja todella se kaikki oli erittäin 
hyvää…” (1. Mooses 1:31 NKJV). Raamattu 
ei sanonut, että se oli “hyvää”, vaan se 
sanoo, että se oli “todella hyvää”. Kaikki, 
mitä Jumala teki, on täydellistä ja se pitää 
sisällään myös sinut!

Sinut on tehty taivaallisen Isäsi kuvaksi 
ja kaltaiseksi (1. Mooses 1:27). Sinä olet 
kaunis, erinomainen ja täydellinen ihan niin 
kuin taivaallinen Isäsi on.

Opi siksi juhlimaan itseäsi ja olemaan 
iloinen itsestäsi. Kun katsot peiliin, sinua 
takaisin katsova henkilö on Jumalan omaa 
käsityötä, joka on tehty Hänen kuvakseen ja 
kaltaisekseen. Halleluja!

Minä olen erinomainen, täydellinen 
ja uniikki, sillä minut on tehty 
taivaallisen Isäni kuvaksi ja 

kaltaiseksi. Kunnia Jumalalle!

Raamatun luku - 1. Mooses 1:27



Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo 
suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi 

tulevan meistä.

2. Korinttolaiskirje 4:7

Katso 
sisälle!

Sano 
Tämä

Maanantai 

27

36

On olemassa niitä, jotka ovat 
tyytymättömiä siihen, miltä he näyttävät. 
He vertailevat neniään, korviaan tai muita 
kehonosiaan toisten kanssa ajatellen, 
että ne eivät olisi tarpeeksi hyviä. Miten 
surullista tämä onkaan. Jumala teki 
meistä kaikista erityisiä ja uniikkeja. 
Opi katsomaan itseäsi Jumalan Sanasta 
käsin. Ihan niin kuin opimme eilisen 
opetuksesta, sinut on tehty taivaallisen 
Isäsi kuvaksi ja kaltaiseksi.

Opi siksi olemaan iloinen itsestäsi. 
Opiskele Jumalan Sanaa joka päivä 
löytääksesi kaikki ne aarteet, jotka 
Jumala on laittanut sinun sisääsi ja 
anna niiden loistaa sinusta ulospäin 
siunaamaan sinun omaa maailmaasi.

Kun katson Jumalan Sanaan 
opiskellen sitä ahkerasti, näen itseni 
Jumalan Sanan valossa ja vaellan 

siinä joka päivä. Halleluja!

Raamatun luku - Efesolaiskirje 2:10



 Loista

Sano 
Tämä

Tiistai 

28

37

Sinä olet Jumalan lapsi ja olet valosta. 
Pieni kynttilä voi valaista minkä tahansa 
huoneen riippumatta siitä, miten pimeää 
siellä olisi, sillä valo valaisee ja loistaa 
aina. Tämä sama tapahtuu myös silloin, 
kun sinä astut johonkin huoneeseen: 
sinä valaiset koko paikan.

Raamattu sanoo, “Te olette maailman 
valo… (Matteus 5:14), joten mitä sinä 
aiot tehdä? Loista ja loista aina vaan 
kirkkaammin. Loista siis opinnoissasi 
ja kotonasi koko erinomaisen luonteesi 
laajuudelta.

Minä olen maailman valo ja 
loistan niin, että kaikki näkevät 
sen ja kirkastan näin Jumalaa. 

Halleluja!

Raamatun luku - Johannes 5:35

Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me 
emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.

1.  Tessalonikalaiskirje 5:5 



Alla olevassa Raamatun jakeessa 
on muutamia sinisellä kirjoitettuja 

sanoja. Etsi nämä sanat alla olevasta 
sanalaatikosta.

‘’…bears all things, believes all 
things, hopes all things, endures all 

things’’ (1 Corinthians 13:7).
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ETSI 
ENGLANNINKIELISET 

SANAT
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RAAMATUN 
FAKTAT -PELI

Hei lapset! Tässä pelissä te pääsette 
vastaamaan kysymyksiin koskien 

“Raamatun faktat” -osiota, joka löytyy 
sivuilta 18 ja 19.

1. Mikä tämän kuun Raamatun fakta on?
a) Rakkaus
b) Menestys
c) Ilo

2. 1. Korinttolaiskirjeen 13:4 mukaan rakkaus ylistää 
itseään. Se on ylimielinen. (totta/epätosi)

3. Rakkaus käyttäytyy töykeästi, etsii omaansa ja on 
provosoitavissa. (totta/epätosi)

4. Matteuksen evankeliumin jakeen 5:44 mukaan sinun 
tulisi rakastaa ainoastaan vain omia perheenjäseniäsi 
sekä inhota omia vihamiehiäsi. (totta/epätosi)

5. Rakkaus peittää joitakin asioita, uskoo joitakin 
asioita, toivoo joitakin asioita ja kärsii joitakin asioita. 
(totta/epätosi)



1. Kuinka monta poikaa Nooalla oli? (Vihje: 1. 
Mooses 6:10)

2. Nooan arkissa oli eri kerroksia. Montako niitä 
oli? (Vihje: 1. Mooses 6:16)

3. Kuinka monta ihmistä arkkiin meni? (Vihje: 1. 
Mooses 7:13)

4. Mitä muuta Jumala käski Nooaa tuomaan arkkiin 
kuin hänen perheensä ja kaikki eläimet? (Vihje: 1. 
Mooses 6:21)

5. Arkin ovi suljettiin sen jälkeen, kun kaikki olivat 
menneet sisään. Kuka sulki arkin oven? (Vihje: 1. 
Mooses 7:16)

6. Kuinka vanha Nooa oli silloin, kun vedenpaisumus 
tuli? (Vihje: 1. Mooses 7:6)

7. Kuinka monta päivää vedenpaisumus kesti 
maan päällä? (Vihje: 1. Mooses 7:24)

8. Mihin vuoristoon arkki pysähtyi? (Vihje: 1. 
Mooses 8:3-4)

Pidä hauskaa vastatessasi alla oleviin 
kysymyksiin, voit käyttää apuna 

suluissa mainittuja vihjeitä.

HAUSKA 
RAAMATTU-
TIETOVISA

40



Herkkupalat

Olen varma siitä, että sinulla oli upeaa aikaa 
oppiessasi jotain uutta ja inspiroivaa sitä, mitä 
todellinen palvonta on. Tässä kuussa jatkamme 
meidän erityistä sarjaamme siitä, mitä sinun täytyy 
tietää todellisesta palvonnasta. Tulet oppimaat 
tässä kuussa erinomaisen tavan ylistää Jumalaa. 
Katsotaanpa sitä.

OIKEA VASTAUS PALVONTAAN
Tiesitkö, että on olemassa oikea tapa vastata 
palvonnan aikana? Se, mitä monet ihmiset tekee, 
on se, että he tanssivat ylistysmusiikin tahtiin 
ja missaavat näin palvonnan mukanaan tuomat 
siunaukset. Oikea asenne on se, että vastaat 
hengestäsi käsin ihan niin kuin Daavid ja Herramme 
Jeesus Kristus tekivät hyppimällä, hypähtelemällä 
ja pyörähtelemällä lapsen tavoin. Joten seuraavan 
kerran, kun tahdot palvoa Jumalaa, Hän odottaa 
sinulta sitä, että vastaat ylistyslauluun hengestäsi 
käsin, et jalkojesi liikkeiden perusteella.

Mitä sinun täytyy 
tietää todellisesta 
palvonnasta osa 2
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YLISTÄ JUMALAA KUNNIOITTAVASTI
Toinen virhe, jonka suurin osa kristityistä tekee 
Jumalan ylistämisen suhteen on se, että he 
väittävät, että Daavid tanssi “koko voimallaan”. 
Mutta he eivät ymmärrä sitä, että “hän tanssi koko 
voimallaan” ei viittaa koko voimalla tanssilattialla 
fyysisesti ponnistelemiseen, niin kuin suurin osa 
ihmisistä tekee tänä päivänä. Sana “voimallaan” on 
hepreaksi “oze, oze”, joka tarkoittaa sitä, että hän 
tanssi koko kirkkautensa, koko majesteettisuutensa 
kera: hän tanssi niin, että hänen yllään oli Jumalan 
koko kirkkaus. Sinun tulisi ylistää Häntä Jumalan 
lapsena niin, että tiedostat kaikki elämässäsi olevat 
kauniit asiat. Näin ylistetään, kunnia Jumalalle!

YLISTÄ HENGESTÄSI KÄSIN
Uudessa Testamentissa käytetty kreikankielinen 
sana tanssille on “agalliao”: se tarkoittaa tanssia 
sisältäsi käsin, eli sinun hengestäsi käsin. Tanssiminen 
harhauttaa sinun henkesi pois todellisesta Jumalan 
kunnioittamisesta ja palvonnasta. Se hälventää 
hengellisen voimasi ja kieltää sinulta palvonnan 
todellisen sisällön. Joten, kun palvot Herraa, sen 
täytyy ja tulisi aina ollakin hengessä (Filippiläiskirje 
3:3). Tämä on erinomainen tapa ylistää ja palvoa 
todella Jumalaa.

Herkkupalat
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Sivu 32

VASTAUKSET
KIRJAIMET SEKAISIN

1. JUUDAS - Hän petti Jeesuksen - Matteus 26:46-49. 

2. RAMSES - kaupunki Egyptissä - 2. Mooses 1:11.

3. KRUUNU - laitettiin Hänen päähänsä - Johannes 

19:2.

4. SIFRA - yhden kätilön nimi - 2. Mooses 1:15.

5. MORDOKAI - Esterin kasvatti-isä - Ester 2:7.

6. JOOSEF - myytiin orjaksi - 1. Mooses 37:28, 36.

7. ELIA - matkusti tulisilla vaunuilla - 2. Kuningas 

2:11.

8. KASUKKA - pappien pitämä vaate - 1. Samuel 14:3.



KUKA                                                                          TYÖ

DAAVID - (Vihje: 1. Samuel 16:17-23)          KALASTAJA

AABEL - (Vihje: 1. Mooses 4:1-2)                    LÄÄKÄRI

PIETARI - (Vihje: Matteus 4:18)                LAMMASPAIMEN

LUUKAS - (Vihje: Kolossalaiskirje 4:14)       MUUSIKKO

Sivu 33
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MITÄ KUKAKIN TEKI?

VASTAUKSET
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Sivu 38

ETSI ENGLANNINKIELISET SANAT

RAAMATUN FAKTAT -PELI
1. Rakkaus
2. epätosi
3. epätosi
4. epätosi
5. epätosi

Sivu 39

VASTAUKSET



Sivu 40

46

HAUSKA RAAMATTU-TIETOVISA

1. Nooalla oli 3 poikaa - Seem, Haam ja 
Jaafet.

2. Arkissa oli 3 kerrosta - alempi, 
keskimmäinen ja ylin kerros.

3. Arkkiin meni kahdeksan ihmistä - Nooan 
vaimo, hänen 3 poikaansa (Seem, Haam ja 
Jaafet), Seemin vaimo, Haamin vaimo, Jaafetin 
vaimo ja Nooa.

4. Jumala käski Nooa ottamaan mukaan 
ruokaa arkkiin.

5. Jumala sulki arkin oven.

6. Nooa oli 600-vuotias, kun vedenpaisumus 
tuli.

7. Vedenpaisumus kesti maan päällä 150 
päivää.

8. Arkki pysähtyi Araratin vuoristoon.

VASTAUKSET



Inspiroivia 

LAPSILLEVir 

Mitä sinun lapsesi syö?

Me voitamme 
ainoastaan 

Jumalan 
Sanan avulla.

Hanki TÄNÄÄN 
lapsellesi nämä upeat 
kirjat ja kertomukset!

TARINOITA 
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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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