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

Todellisuuksista Varhaisnuorille, kanssa! Aloitamme tämän 
kuukauden monien innostavien opetusten parissa, kuten; Sinä 
et voi saada tartuntaa, Hänen loppumaton ja muuttumaton 
rakkautensa, Meidän pyhä velvollisuutemme, Hyväksy korjaus, 
Vaella armossa, Anna enemmän aikaa rukoukselle, Meidän 
täydellinen uhrimme 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 3”. Löydät kaiken tämän ja paljon muutakin 
tästä tämän kuun julkaisusta, suosikki päivän sanastasi, 
Rapsodia Todellisuuksista Varhaisnuorille. 5

Tervetuloa Tervetuloa 

MAALISKUUHUNMAALISKUUHUN



Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä 
oli mies, yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän 
lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen: “Herra, jos 
tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa”.Niin hän ojensi 

kätensä, kosketti häntä ja sanoi: “Minä tahdon; puhdistu”. 
Ja kohta pitali lähti hänestä.

Luukkaan evankeliumi 5:12-13

Sinä et 
voi saada 
tartuntaa

RukoillaanRukoillaan
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Raamatun luku - Luukas 10:19

Eräänä päivänä Jeesus tapasi sellaisen 
miehen, jonka Raamattu kuvailee olleen 
“yltänsä spitaalissa”. Spitaali on sellainen 
tauti, joka vaikuttaa ihoon ja tarttuu myös 
toisiin. Kun muut välttelivät tätä miestä hänen 
tautinsa vuoksi, Raamattu sanoo, että Jeesus 
“...ojensi kätensä, kosketti häntä… Ja kohta 
pitali lähti hänestä.” Jeesus ei saanut tätä 
tautia, vaan Hän ajoi sen pois! Me olemme 
“vastustuskykyistä luokkaa”, sinä et voi saada 
tartuntaa. Riippumatta siitä, mikä tauti tai virus 
on liikkeellä, se ei voi päästä sinun kehoosi! 
Kieltäydy siksi pelkäämästä: sen sijaan, 
Jeesuksen Nimessä “Parantakaa sairaita, 
herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, 
ajakaa ulos riivaajia…” (Matteus 10:8).

Rakas Isä, kiitän sinua siitä, että täytät 
minut voimalla, jotta voin parantaa 
sairaat. Kun ojennan tänään käteni 

uskossa, monet parantuvat ja pelastuvat 
sairauden siteistä, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

Keskiviikko 

1



Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, 
että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta 

jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

Johanneksen evankeliumi 14:13-14

Pyydä,
 luota ja

 vastaanota

RukoillaanRukoillaan
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Torstai 

2

Jumala on näyttänyt meille omassa Sanassaan 
sen, että Hän tahtoo meidän olevan aina iloisia ja 
onnellisia. Valitettavasti monet eivät kuitenkaan 
tiedä sitä ja he päätyvät kuluttamaan päivänsä 
olemalla surullisia omien tarpeidensa vuoksi. 
Asian ei kuitenkaan tulisi olla niin. Ehkäpä, kun 
luet tätä juuri nyt, on olemassa jotain sellaista, 
mitä tahdot: ehkäpä uuden koulurepun tai uudet 
kengät? Mene taivaallisen Isäsi luokse ja “älkää 
mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa 
pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen 
kanssa Jumalalle tiettäväksi“ (Filippiläiskirje 
4:6). Jumala on valmistellut kaiken sinua varten 
ja Hänen varastonsa eivät lopu: joten anna 
palaa ja esitä tänään uskossa omat pyyntösi.

Rakas Isä, kiitos siitä, että olet 
antanut minulle kaikki asiat, jotta 
voisin nauttia niistä ihan vapaasti. 

Esitän tänään pyyntöni uskossa 
ja vastaanotan niihin vastaukset, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - 1. Timoteus 6:17



RukoillaanRukoillaan

Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun 
veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on 

jälleen löytynyt.

Luukkaan evankeliumi 15:32

Hänen loppumaton
 ja muuttumaton
 rakkautensa

8

Herra Jeesus kertoi tarinan tuhlaajapojasta, 
joka lähti isänsä kotoa perintönsä kera ja 
tuhlasi sen kokonaisuudessaan. Sitten hän 
palasi kotiinsa rutiköyhänä ja hänen isänsä 
hyväksyi hänet avosylin takaisin. Tämä tarina 
kertoo rakkaudesta. Se näyttää Jumalan 
rakkauden meitä kohtaan riippumatta siitä, 
missä me olemme tai mitä me olemme 
tehneet. Aina niin kauan kuin me tahdomme 
palata takaisin Hänen luoksensa, Hänen 
rakkautensa on tarpeeksi isoa ja syvää 
niin, että se “...puhdistaa meidät kaikesta 
vääryydestä “ (1. Johannes 1:9). Jumala 
rakastaa meitä kaikkia, eikä tahdo kenenkään 
tuhoutuvan. Jaa tänään Hänen rakkauttaan 
myös toisille kertomalla heille Jeesuksesta (2. 
Pietari 3:9).

Rakas Isä, kiitos rakkaudestasi minua 
kohtaan. Se on suurempaa kuin kaikista 

suurin vuori ja syvempää kuin meret. Jaan 
rakkauttasi tänään toisille, kun tavoitan 

heidät, jotta he uudestisyntyisivät, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Luukas 15:18-24

Perjantai 

3



RukoillaanRukoillaan

Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät 
usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole 

kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?

Roomalaiskirje 10:14

Meidän pyhä 
velvollisuutemme

Lauantai 
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Kotisi tai koulusi jäsenenä sinulla on luultavasti 
joitakin sellaisia tehtäviä, joista sinä olet vastuussa. 
Kyse voi olla esimerkiksi kukkien kastelemisesta 
tai jopa oman vuoteesi petaamisesta. Nämä 
tehtävät ovat sinun velvollisuutesi ja sinun 
vastuullasi on tehdä ne. Aivan samalla tavoin 
myös Jumala on antanut omille lapsilleen 
pyhän velvollisuuden: kadotettujen puolesta 
rukoilemisen. Nämä ihmiset ovat sellaisia ihmisiä, 
jotka eivät tule koskaan kuulemaan Jumalan 
Sanaa tai kokemaan pelastumista, ellemme me 
sitten rukoile. Siitä syystä meillä on aivan erityisiä 
rukousaikoja joka päivä. Nämä ovat viimeisiä 
päiviä ja meidän täytyy rukoilla enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin.

Rukoilen niiden puolesta, jotka eivät 
vielä tunne Jeesusta, että heidän 

sydämensä ja mielensä avautuisivat 
vastaanottamaan Evankeliumin, kun 
se tulee heidän luoksensa ja että he 

pelastuisivat, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Raamatun luku - 
2. Korinttolaiskirje 4:3-4



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

Markuksen evankeliumi 16:17

Aja 
vihollinen 

pois!

Herra Jeesus antoi meille auktoriteetin 
paholaisten ja pahojen henkien ylitse, eikä 
niin, että me kävisimme niiden kanssa 
keskusteluja tai neuvotteluja, ei! Vaan 
ajaaksemme ne sen sijaan pois. Se tapahtuu 
ihan samalla tavoin kuin jos antaisit käskyn 
koirallesi juosta pois, jos koira häiritsisi 
sinua. Anna vain yksinkertaisesti käsky ja 
lähetät ne pakoon! Kieltäydy antamasta 
paholaisen aikaansaada ongelmia kotonasi, 
koulussasi tai maassasi; ota sen sijaan 
ohjat käsiisi, sillä Herra on antanut sinulle 
“vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja 
kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole 
teitä vahingoittava” (Luukas 10:19).

Otan tänään oman paikkani 
auktoriteettiasemassa ja käsken jokaista 

vihollisen toimintaa loppumaan ja 
vanhurskautta hallitsemaan omassa 

perheessäni, koulussani ja kotimaassani. 
Halleluja!

Raamatun luku - Matteus 10:8

Sunnuntai 

5



Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin 
Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.

Johanneksen evankeliumi 7:38

Sano Sano 
tämätämä
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Maanantai 

6
Vastaus 
on sinun 
sisälläsi

Vau! Luitko juuri tämän päivän artikkelin 
otsikon? Kun tulet Jumalan luokse rukouksessa, 
tarvitsemasi vastaukset eivät tule taivaasta, 
vaan ne ovat jo sinun sisälläsi. Kaikki se, 
mitä sinun tarvitsee tehdä on se, että laitat 
uskosi toimimaan, kun rukoilet, jotta voit 
vetää vastaukset sisältäsi ulos! Muista se, että 
Raamattu sanoo, että Jumala “...voi tehdä 
enemmän, monin verroin enemmän kuin 
kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, 
sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa“ 
(Efesolaiskirje 3:20). Opettele puhumaan 
enemmän kielillä joka päivä ja saa sinussa 
oleva voima toimimaan, jotta se tuottaisi ne 
vastaukset, joita rukoilet.

Sytytän tänään henkeni, kun 
puhun kielillä ja vastaanotan 

vastaukseni, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Raamatun luku - 
1. Korinttolaiskirje 14:2



Sano Sano 
tämätämä
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Kelvatkoot sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni 
ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja 

lunastajani.

Psalmi 19:14

Sanotko 
sinä oikeita 

asioita?

Millaisia sinun sanasi ovat? Puhutko 
siitä, mitä sinä näet, vai puhutko 
Jumalan Sanan mukaisesti? Muistatko 
Jobin tarinan? Hän sanoi paljon sellaisia 
asioita, joita hänen ei olisi tullut sanoa 
ja lopulta kaikki hänen sanomansa asiat 
tapahtuivat (Job 3:25-26). Jobista tuli 
niiden negatiivisten asioiden uhri, joita 
hän oli puhunut ääneen. Miten surullista. 
Kieltäydy puhumasta negatiivisia sanoja: 
ole sen sijaan kuin Daavid, joka oli 
täynnä positiivisia tunnustuksia (Psalmi 
16:5-6). Sano joka päivä itsellesi: “Minä 
olen siunattu ja olen saanut hyvin suuren 
suosion. Olen menestys ja elän joka 
päivä voitossa.”

Minä vaellan voimassa, hallintavallassa 
ja auktoriteetissa ja hallitsen jokaisen 

tilanteen ja olosuhteen ylitse Jeesuksen 
Nimessä. Halleluja!

Raamatun luku - Kolossalaiskirje 3:16

Tiistai 

7
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Keskiviikko 

8
Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen 

vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, 
ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa

2. kirje Timoteukselle 3:16

Hyväksy 
korjaus

Kiitos rakas Isäs sinun Sanastasi, 
joka ojentaa ja neuvoo minua 
vanhurskaudessa. Se rakentaa 
minuun erinomaisen luonteen, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - 
Heprealaiskirje 12:6

Korjatuksi tuleminen ei ole huono asia, vaan 
se on hyödyksi sinun luonteellesi. On olemassa 
sellaisia lapsia, jotka näyttävät pitkää nenää 
ja kieltäytyvät puhumasta kenellekään, koska 
he tulivat korjatuiksi. Sellainen on kuitenkin 
vääränlaista käytöstä. Kun sinua korjataan, 
ole nöyrä ja ota korjaaminen vastaan. Tee 
tarvittavat muutokset omaan luonteeseesi. 
Korjatuksi tuleminen tekee sinusta entistä 
erinomaisemman ja luotettavamman ja vielä 
kaikista tärkeimpänä asiana - se auttaa sinua 
kehittämään jumalallisen luonteenlaadun. 
Seuraavan kerran, kun sinua korjataan, ota 
se vastaan nöyryydessä ja tee luonteeseesi 
tarvittava muutos.



RukoillaanRukoillaan
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Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja 
Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

2. Korinttolaiskirje 13:14

Vaella
 armossa

Jumalan armo on Jumalan antama 
yliluonnollinen lahja, joka tuo mukanaan 
suosion. Se vahvistaa sinut kasvamaan ja 
menestymään kaikessa sinä, mitä sinä teet. 
Elämässäsi olevan Jumalan armon vuoksi 
sinulla on aina etulyöntiasema riippumatta 
siitä, mikä tilanne saattaa olla. Iisak vaelsi 
Jumalan armossa ja Raamattu sanoo, että hän 
kylvi nälänhädän aikaan ja korjasi samana 
vuonna satakertaisen sadon (1. Mooses 
26:12-13). Se on armoa! Jumalan armo 
tekee sinusta erilaisen muuhun maailmaan 
verrattuna. Kun muut tekevät kovasti töitä, 
sinä vain yksinkertaisesti “vaellat” Jumalan 
armossa ja nautit elämästäsi. Halleluja!

Kiitän sinua Isä sinun armostasi, 
joka tekee eron minun elämässäni. 
Vaellan sinun armossasi ja nautin 

siitä joka päivä, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Raamatun luku - Johannes 1:16

Torstai 

9



Sano Sano 
tämätämä
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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

ÄÄlä ole 
hiljaa: puhu 

Jumalan Sanaa

Minun sanani ovat täynnä voimaa ja 
kun sanon ne ääneen, ne tuottavat 
suuria tuloksia, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

Raamatun luku - Sananlaskut 18:21

Eräänä päivänä, kun Herra Jeesus ja 
Hänen opetuslapsensa olivat ylittämässä 
järveä päästäkseen vastarannalle, nousi 
kauhea myrsky. Myrsky kävi niin pahaksi, 
että opetuslapset luulivat hukkuvansa. 
Mutta Herra Jeesus nukkui ja kun Hänen 
opetuslapsensa herättivät Hänet, Hän ei 
pelännyt myrskyä, vaan sen sijaan Hän 
käski sitä tyyntymään ja se tyyntyi! Sinun 
sanasi ovat täynnä voimaa, joten kun 
puhut mille tahansa asialle, sillä ei ole 
mitään muuta vaihtoehtoa kuin totella 
sinua. Älä siis ole hiljaa, vaan puhu sitä, 
mitä tahdot nähdä omassa perheessäsi, 
koulussasi ja asuinmaassasi ja se tulee 
tapahtumaan.



Sano Sano 
tämätämä

16

…että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, 
olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä 

Kristuksessa on.

Kirje Filemonille 1:6

Rakasta 
ja arvosta

 itseäsi!

Jumalan lapsena ja uutena luomuksena 
Kristuksessa Jeesuksessa, sinut on täytetty 
hyvillä ja miellyttävillä asioilla. Mietipä 
sitä, että armo, rauha, hyvyys, rakkaus ja 
voitto ovat kaikki sinun omassa hengessäsi. 
Tämä näyttää sen, miten arvokas sinä olet! 
Älä koskaan katso itseäsi alaspäin. Sinä 
kannat sisälläsi Jumalan siunauksia ja sinun 
ympärilläsi olevat ihmiset ovat siunattuja 
sinun vuoksesi. Kyse on samasta asiasta 
kuin Joosefin kohdalla, joka toi Jumalan 
siunaukset Potifarin taloon (1. Mooses 
39:4-5). Kanna siis itseäsi luottamuksella ja 
selkä ryhdikkäästi suorassa, pää pystyssä ja 
katse eteenpäin kohdistettuna, sillä sinut on 
täytetty Jumalan hyvyydellä.

Minä olen täynnä Jumalan hyvyyttä ja 
siunauksia. Jaan Jumalan siunauksia 

kaikkialla siellä, missä kuljen. 
Halleluja!

Raamatun luku - 1. Pietari 2:9

Lauantai 

11
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Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina 
rukoilla eikä väsyä.

Luukkaan evankeliumi 18:1

Anna 
enemmän aikaa 

rukoukselle

Sunnuntai 

12

Yksi suurenmoinen asia, jonka voit tehdä 
itsellesi on se, että opettelet rukoilemaan 
enemmän. Meidän Herramme Jeesus vietti 
ainutlaatuisia aikoja rukouksessa. Raamattu 
sanoo, “Hyvin varhain seuraavana aamuna, 
Jeesus nousi ylös ja meni paikkaan, jossa 
hän voisi olla yksin ja rukoilla“ (Markus 
1:35 CEV). Hän on Jumalan poika, mutta 
ollessaan täällä maan päällä Hän otti 
vakavasti jokaisen tilaisuuden rukoilla ja 
rukoili usein. Ihan niin kuin Herramme 
Jeesus, anna sinäkin enemmän aikaa 
rukoukselle. Jos olet rukoillut 15 minuutin 
ajan, niin kasvata aika 20 minuuttiin ja 
vielä pidemmäksikin. Rukous auttaa sinun 
henkeäsi kuulemaan ja vastaanottamaan 
Herralta, joten ota se vakavasti.

Rakas Isä, kiitän sinua jokaisesta 
tilaisuudesta rukoilla. Käännyn 
pois häiriötekijöistä ja annan 

huomioni sinulle viettääkseni aikaa 
sinun läsnäolossasi rukouksessa, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - 
1. Tessalonikalaiskirje 5:17
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1. On olemassa vain Yksi, joka julistaa, 
että jokaisen polven on notkistuttava Hänen 
edessään ja kyse on Herrasta Jumalasta 
(Jesaja 45:22-23).

2. Kun Jeesuksen Nimi mainitaan, 
jokainen polvi notkistuu (Matteus 17:2-7, 
Roomalaiskirje 14:11, Filippiläiskirje 2:10). 

3. Jeesus on Sanan henkilöitymä - lihaksi 
tullut Sana (Johannes 1:1, 1:14).

4. Hän on korkeammalla kaikkea hallitusta 
ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista 
nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä 
maailmanajassa, vaan myös tulevassa 
(Efesolaiskirje 1:21).

5. Kun Hänen Nimensä Jeesus mainitaan, 

RAAMATUN RAAMATUN 
FAKTOJAFAKTOJA

NIMESTÄ YLI KAIKKIEN 
MUIDEN NIMIEN
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RAAMATUN RAAMATUN 
FAKTOJAFAKTOJA

demonit polvistuvat ja rajoitukset tulevat 
tuhotuiksi (Filippiläiskirje 2:10).

6. Kun Hänen Nimensä mainitaan, tilanteet 
kääntyvät ympäri sinun hyväksesi (Markus 
5:27, Matteus 9:21).

7. Hänen Nimensä voimasta vanhurskaus 
voittaa ja hallitsee kaupunkien ja maailman 
kansakuntien ylitse (Psalmi 72:11).

8. Kun Hänen Nimensä mainitaan, hengen 
todellisuudessa tapahtuu asioita.

9. Kun Jeesuksen Nimi mainitaan, enkeleitä 
lähetetään eteenpäin sinun hyväksesi.

10. Meille on annettu näin suuri aarre ja on 
meidän vastuullamme käyttää sitä. Kyse on 
Jeesuksen Nimestä! (Filippiläiskrje 2:9).



Sano Sano 
tämätämä
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Jumala antoi 
maailman sinun
 johdettavaksesi

Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut 
ihmisten lapsille.

Psalmi 115:16

Maailmassa ei tapahdu tänä päivänä 
mitään ilman, että Jumala tietäisi siitä. 
Muista se, että Hän teki koko maailman 
ja kaiken siinä olevan. Jumala antoi 
kuitenkin meille auktoriteetin maailman 
ylitse, joten vaikka Hän omistaa 
maailman, Hän on antanut sen meidän 
johdettavaksemme. Mietipä asiaa tällä 
tavoin. Mies osti talon, mutta antoi 
sen vuokralaiselleen, jotta tämä voisi 
asua siinä ja johtaa sitä. Talon ostanut 
mies ei asu siinä, joten vuokralaisella 
on vastuu talon suhteen. Ota siksi 
Jumalan lapsena tänään oma asemasi 
auktoriteettipaikalla ja tee uskontäyteisiä 
tunnustuksia asuinkaupunkisi tilanteiden 
ja olosuhteiden suhteen.

Minä olen Kristuksen kanssaperillinen 
ja maailma on annettu minulle 

perinnöksi. Puhun turvan, rauhan 
ja turvallisuuden sanoja maailman 

suhteen, Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Roomalaiskirje 8:19

Maanantai 

13



Sano Sano 
tämätämä

21

Henki näyttää, mikä on totta ja tulee saapumaan ja 
johdattamaan teidät koko totuuteen. Henki ei puhu omiaan. 

Hän tulee kertomaan teille vain sen, mitä hän on kuullut 
minulta ja hän tulee tekemään teille tiettäväksi sen, mitä 

tulee tapahtumaan.

Johanneksen evankeliumi 16:13 CEV

Hän tulee 
näyttämään 
sinulle tien

Tiistai 

14

Rakas Isä, kiitän sinua sisälläni 
olevasta ihanasta Hengestäsi. Tulen 
aina seuraamaan Hänen ohjeitaan, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Psalmi 16:7 CEV, 
Psalmi 37:23 CEV

Aina siitä lähtien, kun olet vastaanottanut 
Pyhän Hengen, sinun ei tulisi viettää enää 
yhtäkään päivää hämmennyksen vallassa. 
Hän on Totuuden Henki, joka näyttää 
sinulle kaikki asiat. Hän antaa parhaat 
neuvot ja jos seuraat Hänen johdatustaan, 
niin silloin et tule koskaan vaeltamaan 
hämmennyksessä. Hän voi opastaa sinua 
koulutöissäsi, tekemissäsi päätöksissä, 
pitämiesi ystävien suhteen ja jopa siinä, 
että mitä vaatteita pitää minäkin päivänä. 
Sana sanoo, “Käännytpä sitten oikealle 
tai vasemmalle, tulet kuulemaan äänen 
sanovan, “Tämä on se tie! Nyt seuraa 
sitä”” (Jesaja 30:21 CEV). Luota tänään 
Häneen ja seuraa Hänen johdatustaan.



Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa 
valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen 

kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen 
perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa 

mukaan.

Ilmestyskirja 20:12

Lue kirjasi 
hyvin

RukoillaanRukoillaan

22

Jumalalla on taivaassa paljon kirjoja, joita 
Hän lukee. Raamattu näyttää meille sen, miten 
Herra Jeesus vietti paljon aikaa temppelissä, 
jopa niin, että eräänä päivänä Hänen 
vanhempansa löysivät Hänet kyselemästä 
johtajilta vaikeita kysymyksiä Jumalan Sanaan 
liittyen. Sen on täytynyt johtua siitä suuresta 
opiskelun määrästä, jota Hän teki (Luukas 
2:46). Tämä näyttää sen, miten tärkeää 
lukeminen ja kirjat ovat. Jumalan lapsena 
sinun tulisi varmistaa aina se, että luet oikeita 
kirjoja, sekä kotona että myös koulussa. Älä 
käytä kaikkea aikaasi piirrettyjen katsomiseen, 
ystäviesi kanssa viestittelyyn tai videopelien 
pelaamiseen. Kouluta itsesi lukemaan myös 
kirjoja: opiskele hyvin, jotta sinun mielesi 
tulee olemaan päivittäin hyvän informaation 
virvoittama.

Raamatun luku - Sananlaskut 19:2
Rakas Isä, minun mieleni on avoimena 

oppimaan. Opiskelen tänään 
oikeanlaisia kirjoja, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

 Keskiviikko 

15



Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä 
vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja 

kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, 
että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.

5. Mooseksen kirja 30:19

Hän tahtoo, 
että valitset 

elämän!

Sano Sano 
tämätämä

Torstai 

16

23

Minä elän terveydessä, vahvuudessa 
ja voitossa. Minun tulevaisuuteni on 
valoisa ja menestyn kaikessa siinä, 

mitä teen, Jeesuksen 
Nimessä. Aamen.

Niin kaikkivoipa kuin Jumala onkin, Hän ei 
tule koskaan pakottamaan sinua tekemään 
yhtään mitään. Sen sijaan Hän on antanut 
sinulle mahdollisuuden valita ja antaa sinun 
päättää. Iloisen ja ihanan elämän eläminen 
on sellainen päätös, jonka vain sinä itse voit 
tehdä! Jumala ei tahdo sinun elävän surullista, 
alaspainettua elämää häviössä, joten siksi 
Hän on ohjeistanut sinua omassa Sanassaan 
“Valitse elämä”. Valitset elämän puhumalla 
ääneen elämää sisältäviä sanoja. Jumalan 
Sana sanoo, “Kielellä on vallassansa kuolema 
ja elämä; jotka sitä rakastavat, saavat syödä 
sen hedelmää” (Sananlaskut 18:21). Joten 
valitse tänään elämä puhumalla terveitä, 
iloisia ja voitokkaita sanoja.

Raamatun luku - Sananlaskut 15:4, 
1. Pietari 3:10



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

Meidän 
täydellinen 
uhrimme

RukoillaanRukoillaan

24

Milloin tahansa, kun Herramme Jeesuksen 
Nimi mainitaan, sen tulisi muistuttaa meitä 
Hänen suuresta uhristaan. Johannes kuvailee 
Häntä Jumalan Sanaksi, Isän ainoaksi 
lapseksi (Johannes 1:14). Niin arvokas 
kuin Hän onkin Isälle, Jumala “...antoi 
hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme” 
(Roomalaiskirje 8:32). Hän tuli lampaana, 
virheettömänä ja tahrattomana, ja poisti 
koko maailman synnit Ristillä oman uhrinsa 
kautta (Johannes 1:29). Kiitos Jumalalle, Hän 
ei pysynyt Ristillä tai haudassa, vaan nousi 
voitokkaana kuolleista. Halleluja!

Kiitos Isä, että lähetit Jeesuksen 
täydelliseksi uhriksi, jotta sain 

vastaanottaa pelastuksen. Juhlin 
Hänen ylösnousemuksensa voittoa ja 

vastaanottamaani iankaikkista elämää, 
Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Roomalaiskirje 8:32

Perjantai 

17



Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan 
alla.

Saarnaajan kirja 3:1

Aika on 
arvokasta

Sano Sano 
tämätämä

Lauantai 

18

25

Jennyllä oli koko kesä aikaa viimeistellä 
koulutehtävänsä valmiiksi, mutta sen 
sijaan, että hän olisi työstänyt sitä, hän 
käytti koko kesän pelaten videopelejä ja 
katsoen telkkaria. Siinä vaiheessa, kun 
hän huomasi tilanteen, hänellä ei ollut 
enää aikaa tehdä tehtäväänsä. Aika on 
hyvin arvokasta ja se on yksi sellainen 
asia, joka on hyvin vaikeaa saada takaisin 
silloin, kun se on mennyt. Ole fiksu ja 
käytä aikasi viisaasti. Herra Jeesus tiesi 
tämän ja käytti jokaisen sekunnin, joka 
Hänellä oli maan päällä, viisaasti. Sinun 
tulisi tehdä samoin. Tee oikeita asioita 
oikeaan aikaan.

Arvostan aikaani ja käytän sen 
viisaasti tekemällä oikeita asioita 

oikeaan aikaan.

Raamatun luku - Johannes 9:4



Kauan sitten, jo ennen kuin hän teki maailman, Jumala 
valitsi meidät olemaan hänen ikiomiaan sen kautta, mitä 
Kristus tekisi meidän puolestamme; hän päätti silloin 
tehdä meistä pyhiä omissa silmissään, ilman yhtäkään 
vikaa - meistä, jotka seisomme hänen edessään hänen 

rakkauteensa peitettyinä.

Efesolaiskirje 1:4 TLB

Sano Sano 
tämätämä

Jumala valitsi
 sinut!

26

Eikö olekin mahtavaa tietää, että Jumala 
valitsi sinut? Hän teki niin taatusti! Jo ennen 
kuin Hän teki maailman, Hän tunsi sinut ja 
valitsi sinut aivan erityisesti. Ymmärräthän 
nyt, että sinä et ole mikään virhe etkä sinä 
ole täällä sattumalta, Jumala valitsi sinut! 
Ja jos Hän valitsi sinut, se tarkoittaa silloin 
sitä, että Hän suunnitteli sinun varallesi. 
Hän suunnitteli sinulle suurenmoisen 
elämän, jossa kaikki tarpeesi tulevat 
kohdatuiksi ja jossa kosketat ja muutat 
ihmisten elämiä Hänen vuokseen. Älä siis 
koskaan katso itseäsi alaspäin, sillä sinä et 
ole mikään pölyhiukkanen: Jumala valitsi 
sinut suurenmoisuuteen!

Olen Kaikkivaltiaan erityisesti 
valitsema ollakseni Hänen 

kandidaattinsa rauhan, menestyksen 
ja suuremoisuuden elämään. 

Halleluja!

Raamatun luku - Roomalaiskirje 8:30

Sunnuntai 

19



Esirukoile 
aina perheesi 

puolesta

Tässä ovat minun suuntani: rukoilkaa paljon muiden 
puolesta; anokaa Jumalan armoa heidän ylleen; kiittäkää 

kaikesta, mitä hän tulee tekemään heille.

1. kirje Timoteukselle 2:1 TLB

RukoillaanRukoillaan

Maanantai 

20

27

Jumala on ohjeistanut meitä aivan 
erityisesti rukoilemaan toinen toisemme 
puolesta, mikä pitää sisällään myös 
sinun perheenjäsenesi. Sinulla on 
voima muuttaa mikä tahansa tilanne 
omassa perheessäsi rukouksen sanojesi 
kautta. Rukoustesi avulla he ovat 
suojeltuja ja heidät pidetään turvassa. 
Sinä olet vanhurskas ja Raamattu 
sanoo, “Vanhurskaan miehen palavalla 
rukouksella on suuri voima ja ihmeelliset 
tulokset” (Jaakob 5:16 TLB). Joten 
rukoile aina perheesi puolesta ja puhu 
siunauksen sanoja heidän kaikkien ylle.

Kiitän sinua Isä kaikista 
perheenjäsenistäni. He ovat 

siunattuja, suojeltuja ja turvassa 
kaikelta pahalta, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Jaakob 5:16



Todistaminen

Minun suuni on julistava sinun vanhurskauttasi, sinun 
pelastustekojasi kaiken päivää

Psalmi 71:15

RukoillaanRukoillaan
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On olemassa kolme tapaa siihen, miten 
voit todistaa Jumalan hyvyydestä omassa 
elämässäsi. Ensimmäinen on se, että kerrot 
Jumalalle siitä, kiität Häntä kaikesta siitä, 
mitä Hän on tehnyt sinulle. Toiseksi, uhrin 
antaminen on yksi voimakas tapa todistaa 
ja avata siunausten ovet omaan elämääsi. 
Salomo toimi näin, kun hän uhrasi Jumalalle 
tuhat polttouhria (1. Kuninkaiden kirja 3:4). 
Kolmas tapa on kertoa toisille siitä. Kun 
toimit niin, mahdollistat sen, että he voivat 
uskoa ja kokea saman omissa elämissään. 
Älä ole siis ujo, vaan puhu rohkeasti ja juhli 
elämässäsi olevaa Jumalan hyvyyttä, kun 
todistat!

Rakas Isä, juhlin elämässäni olevaa 
hyvyyttäsi, kun uhraan huulteni 

hedelmää ja kerron toisille elämässäni 
olevista siunauksistasi, armostasi ja 

uskollisuudestasi, Jeesuksen Nimessä. 
Aamen.

Raamatun luku - Ilmestyskirja 12:11

Tiistai 

21



Jumalan 
rakkaus sinua 

kohtaan

Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei 
enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei 

voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi 
meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa 

Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Roomalaiskirje 8:38-39

Sano Sano 
tämätämä

Keskiviikko 

22

29

Rakastan tulla muistutetuksi Jumalan rakkaudesta 
minua kohtaan. Se on paljon suurempaa kuin mitä 
mieli pystyy kuvittelemaan. Hänen rakkautensa on 
niin suurta ja Hän todisti sen lähettämällä Jeesuksen 
kuolemaan meidän puolestamme. Jeesus kertoi 
todella kauniin tarinan tuhlaajapojasta, jonka 
olet kuullut usein. Sen jälkeen, kun tämä poika oli 
kuluttanut kaiken sen, mitä hänen isänsä oli hänelle 
antanut, hän palasi isänsä luokse anteeksiantoa 
pyytäen. Hänen isänsä otti hänet avosylin takaisin 
ja jopa juhli hänen paluutaan (Luukas 15:11-
32). Tämä tarina on esimerkki siitä, miten paljon 
Jumala rakastaa sinua. Jos toimit väärin, pyydä 
anteeksiantoa ja Hän tulee hyväksymään sinut 
rakkaudellisesti takaisin. Juhli tänään Hänen 
rakkauttaan kertomalla siitä toisille.

Kiitos rakas taivaallinen 
Isä sinun suuresta ja 

pettämättömästä rakkaudestasi 
minua kohtaan! Halleluja!

Raamatun luku - Johannes 15:9



Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

Filippiläiskirje 4:4

Pidä ilo 
säteilemässä

Sano Sano 
tämätämä

30

Jotta leirinuotio saadaan pidettyä palavana, 
siihen täytyy lisätä lisää puita ja liekkien täytyy 
saada happea, jotta ne pysyisivät hengissä. 
Tätä voidaan verrata Jumalan iloon. Hänen 
ilonsa on meidän sydämissämme ja meidän 
omalla vastuullamme on pitää se elossa 
antamalla sille happea. Annat Hänen ilolleen 
happea, kun seuraat tätä ohjetta: “…täyttykää 
Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla 
ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, 
veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle” 
(Efesolaiskirje 5:18-19). Riippumatta siitä, 
mitä sinun ympärilläsi tapahtuu, kieltäydy 
päästämästä irti ilostasi: anna sille sen sijaan 
lisää happea, kun jatkat kielillä puhumista ja 
laulat sydämessäsi Herralle.

Minä olen täynnä Herran iloa ja annan 
sille happea, kun puhun kielillä ja 

laulan sydämessäni Herralle. 
Halleluja!

Raamatun luku - Nehemia 8:10; 
Jesaja 12:3

Torstai 

23



Teidän täytyy seurata minun esimerkkiäni, niin kuin minä 
seuraan Kristuksen esimerkkiä.

1.Korinttolaiskirje 11:1 CEV

Ketä sinä 
seuraat?

Sano Sano 
tämätämä

Perjantai 
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Ketä sinä katsot ylöspäin? Voisiko kyseessä 
olla sinun opettajasi tai perheenjäsenesi? 
Niin ihania kuin he saattavat ollakin, sinulle 
on olemassa vielä eräs parempi esimerkki, 
jota seurata - Herra Jeesus. Kukaan ei ole 
koskaan rakastanut niin kuin Jeesus. Hän söi 
illallista köyhien ja niiden ihmisten kanssa, 
jotka yhteiskunta näki arvottomina (Markus 
2:15). Rohkaisen sinua matkimaan tänään 
Herraa Jeesusta. Ole nopea osoittamaan 
rakkautta ympärilläsi oleville ihmisille. Kyse 
voi olla esimerkiksi siitä, että istut samaan 
pöytään sen lapsen kanssa, jota kaikki muut 
ignooraavat koulussa. Näin osoitat olevasi 
Herran Jeesuksen seuraaja.

Minä olen Kristuksen 
seuraaja ja seuraan Hänen 
esimerkkiään, kun osoitan 

rakkautta kaikille kohtaamilleni 
ihmisille. Halleluja!

Raamatun luku - Luukas 5:29-32
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KIRJAIMET KIRJAIMET 
SEKAISINSEKAISIN

Tutki ja selvitä alla olevien Raamatun kirjojen 
nimet.

1.  O R R M O J E A L K A I S I ………… (Vihje:    
	 Apostoli	Paavali	on	kirjoittanut	tämän	Uudesta		
	 Testamentista	löytyvän	kirjeen.)

2.		 S	O	O	U	J	N	A	K	R	J	A	I	………	(Vihje:	Tämä	kirja		 	
	 löytyy	ennen	Tuomarien	kirjaa).

3.  E I R I S P A L J E A I S H R E K ……….. (Vihje:   
	 Tässä		kirjeessä	on	yksi	kokonaan	uskonteoille			
	 omistettu	luku).

4.	 S	E	N	M	O	K	S	O	E	I	K	A	R	J	…………….	(Vihje:		 	
	 Vanhan	Testamentin	4.	kirja)

5.		 N	A	L	U	T	S	A	N	S	A	K	…………	(Tämä	kirja	löytyy			
	 heti	Psalmien	jälkeen).

6.		 K	E	S	T	E	U	M	A	T	N	A	I	E	I	L	E	V	U	M	N	K	…………..		
	 (Tämä	on	Uuden	Testamentin	ensimmäinen		 	
	 kirja).

7.		 N	U	T	I	R	U	K	A	R	I	J	………	(Vihje:	Tämä	on		 	
	 ensimmäinen	naisen	mukaan	nimetty		
	 kirja	Vanhassa	Testamentissa).
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Ensimmäiset ja Toiset ovat tärkeitä, mutta 
niin ovat myös Kolmannet! Tässä on aivan 

erityinen tehtävä “kolmansista”.

KOLMANNET!KOLMANNET!

1. Mikä oli Jeesuksen kolmantena kutsuman 
opetuslapsen nimi? (Vihje: Johannes 1:40-44)

2.	 Mikä	oli	Egyptissä	tapahtunut	
kolmas vitsaus silloin, kun faarao kieltäytyi 
päästämästä israelilaisia lähtemään? (Vihje: 2. 
Mooses 8:16)

3. Mikä Jaakobin kolmannen pojan nimi oli? 
(Vihje: 1. Mooses 29:32-34)

4. Mikä Aadamin ja Eevan kolmannen pojan 
nimi oli? (Vihje: 1. Mooses 4:25)

5. Mitä Jumala loi kolmantena päivänä? 
(Vihje: 1. Mooses 1:9-13)

6. Mikä on kolmas sana 1. Mooseksen 
kirjassa? (Vihje: 1. Mooses 1:1,1933/38-vuoden 
käännöksessä)



…että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, 
olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä 

Kristuksessa on.

Kirje Filemonille 1:6

Arvosta 
itseäsi

Sano Sano 
tämätämä

Lauantai 
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On sellaisia ihmisiä, jotka kokevat, että 
kohteliaisuuksien vastaanottaminen olisi 
hankalaa. Riippumatta siitä, miten hyvältä 
he näyttävät, he tulevat löytämään aina 
jotain huomautettavaa siitä, mikä heissä 
olisi vikana. “Minun korvani ovat liian 
pienet”, “Minun nenäni on liian terävä”, 
he sanovat. Asian ei kuitenkaan tulisi 
mennä näin. Sinut on tehty Jumalan 
kuvaksi ja kaltaiseksi ja kaikki sinussa 
oleva on täydellistä. Opi siksi arvostamaan 
kaikkea sinussa olevaa. Sinä olet uniikki 
ja koko maailmassa ei ole ketään sinun 
kaltaistasi. Lisäksi: Jumala rakastaa sinua.

Minä iloitsen sanoinkuvailemattomalla 
riemulla tietäessäni sen, että 

minut on tehty Jumalan kuvaksi ja 
kaltaiseksi. Juhlin Kristuksessa olevaa 

identiteettiäni. Halleluja!

Raamatun luku - 1. Mooses 1:27



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

Jumalan Sanan
 kautta tapahtuva 

muutos

RukoillaanRukoillaan

Sunnuntai 
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Jumalan Sanalla on kyky ja voima 
muuttaa kenet tahansa. Raamattu sanoo, 
“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). Sinä voit luottaa Jumalan Sanaan 
siinä, että se rakentaa sinua, muovaa 
asennettasi ja tekee sinusta erinomaisen! 
Onko olemassa jokin sellainen tapa, josta 
tahdot päästä eroon? Sukella Jumalan 
Sanaan, lue ja mietiskele sitä. Ja niin tulet 
huomaamaan lyhyen ajan kuluttua sen, 
että kyseinen tapa ei ole enää osa sinua. 
Kunnia Jumalalle!

Rakas Isä, minun mieleni 
ja sydämeni ovat avoimena 

muuttumaan sinun Sanasi kautta, 
kun kuuntelen sitä ja toimin sen 
mukaisesti, Jeesuksen Nimessä. 

Aamen.

Scripture Reading-James 1:23-25



Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti 
kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea 

riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista 
hyvää

2. Korinttolaiskirje 9:8

Antajat 
ovat erityisiä 

ihmisiä

Sano Sano 
tämätämä
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Antajat ovat Jumalalle aivan erityisiä ihmisiä 
ja Hän on haluton toimimaan ilman heitä. 
Raamattu on täynnä esimerkkejä sellaisista 
ihmisistä, jotka vastaanottivat ihmeensä, koska 
he olivat antajia. Jumala siunaa sinua joka 
kerta, kun annat Hänelle iloisesti. Eikö tämä 
olekin mahtavaa? Ei siis ihme, että antajilla 
tulee aina olemaan, “Sillä jos sinä annat, sinä 
tulet saamaan! Sinun lahjasi tulee palaamaan 
sinulle täytenä ja ylitsevuotavaisena määränä” 
(Luukas 6:38 TLB). Halleluja! Joten kun 
esitetään kutsu antamiseen, ole innoisssasi, 
sillä se on jälleen toinen tilaisuus tulla 
taivaallisen Isäsi siunaamaksi. Halleluja!

Iloitsen antamisesta ihan niin kuin 
taivaallinen Isäni, sillä minä olen 

iloinen antaja!

Raamatun luku - Luukas 6:38

Maanantai 
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Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva 
kaupunki olla kätkössä

Matteuksen evankeliumi 5:14

Muuta 
maailmasi 

Jeesukselle

Sano Sano 
tämätämä

Tiistai 
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Joosef oli yhä nuori silloin, kun hänen 
veljensä myivät hänet orjuuteen, mutta 
Hänen seurassaan ollut Jumalan läsnäolo 
sai hänet erottumaan joukosta. Vaikka hän 
oli vieraassa maassa, hänet korotettiin 
pääministeriksi ja hän pystyi pelastamaan 
koko maan nälkäkuolemalta nälänhädän 
aikaan. Joosef olisi voinut valittaa ihan niin 
kuin kaikki muutkin siitä, miten vaikeita 
asiat olivat, mutta hän ei valittanut! Hän 
valitsi tehdä asialle jotain! Ihan niin kuin 
Joosefin kohdalla, Jumalan läsnäolo on 
myös sinun kanssasi, joten myös sinä voit 
aikaansaada muutoksen. Voit aloittaa 
pitämällä oman yhteisösi elinympäristön 
siistinä ja vierailemalla vanhusten luona. 
Näin tullaan maailman muuttajiksi.

Minä muutan maailmani Jeesuksen 
vuoksi!

Raamatun luku - 1. Mooses 45:6-8



Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa 
pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa 

Jumalalle tiettäväksi

Filippiläiskirje 4:6

Ei enää 
kamppailuja

Sano Sano 
tämätämä

Keskiviikko 
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Herra Jeesus tuli antamaan meille huolista 
ja kamppailusta vapaan elämän (Johannes 
10:10). Aina niin kauan kuin sinä olet 
uudestisyntynyt, sinulla ei ole mitään tekemistä 
kärsimysten kanssa. Ne eivät ole sinua varten! 
Luemme Raamatusta Jaakobista, joka kärsi ja 
meni vaikeuksien läpi. Mutta kaikki muuttui 
hänen kohdallaan siinä vaiheessa, kun hän 
kohtasi Jumalan kanssa. Sillä hetkellä, kun 
sinä uudestisynnyit, sinulla oli kohtaaminen 
Herran Jeesuksen kanssa. Nyt sinut on 
erotettu armon, rauhan ja yltäkylläisyyden 
elämään. Elämään, joka on vapaa kaikista 
kamppailuista. Halleluja! Sano siksi “Ei!” 
kamppailuille, sillä Kristuksessa Jeesuksessa 
kaikki on sinun!

Kristuksessa Jeesuksessa kaikki 
on minun: kieltäydyn siksi 

kamppailemasta minkään asian 
vuoksi. Halleluja!

Raamatun luku - 1. Korinttolaiskirje 3:22



Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin 
muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä 

enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

Heprealaiskirje 10:25

ÄÄlä jätä 
seurakunnan 

kokouksia väliin

Sano Sano 
tämätämä

Torstai 
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Jumalan huoneessa oleminen on tärkeää 
sinun kasvullesi Jumalan lapsena. Seurakunta 
on totuuden perusta ja pilari. Se on paikka, 
jossa meille opetetaan Jumalan Sanaa, 
joka rakentaa meitä voiton, menestyksen ja 
jumalallisen terveyden elämään. Älä omaa 
sellaista tapaa, että et osallistu seurakunnan 
kokouksiin: ole sen sijaan sellainen kristitty, 
joka on sekä innoissaan seurakunnan 
kokouksista että myös muistuttaa toisia 
niistä. Innostu jokaisesta tilaisuudesta 
kuulla Jumalan Sanaa, sillä kukaan ei tule 
Jumalan läsnäoloon niin, että lähtisi sieltä 
pois samanlaisena. Ylistys Jumalalle!

Kiitos Isä siitä, että opetat minulle 
tänään seurakunnan kokouksiin 

säännöllisesti osallistumisen 
tärkeydestä. Olen innoissani 

jokaisesta tilaisuudesta, jolloin saan 
olla tekemisissä sinun Sanasi, Pyhän 
Hengen ja muiden uskovien kanssa, 

Jeesuksen Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Psalmi 122:1



Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika 
kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen 

nimeänsä ylistävät.
 

Heprealaiskirje 13:15

Jumala 
rakastaa, kun 
palvot Häntä!

RukoillaanRukoillaan

Perjantai 
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Jumala rakastaa sitä, kun kohotat 
kätesi ylistyksessä Hänen puoleensa! 
Hän on innoissaan sinun rukouksistasi 
ja palvonnastasi Hänen puoleensa 
(Sananlaskut 15:8). Profeetta Joona 
oli jumissa suuren kalan vatsassa 
kolmen päivän ajan eikä sieltä ollut 
ulospääsyä! Mutta kun hän ylisti, Herra 
laittoi kalan sylkäisemään Joonan 
ulos kuivalle maalle! Halleluja! Sinun 
ei tarvi odottaa sitä, että pääsisit 
seurakuntaan, jotta voisit palvoa 
Herraa: voit kohottaa kätesi Herran 
puoleen palvonnassa juuri siellä, 
missä olet.

Rakas taivaallinen Isä, ylistän sinua, 
sillä ei ole ketään toista sinun 

kaltaistasi. Palvon tänään sinua 
koko sydämeni pohjasta, Jeesuksen 

Nimessä. Aamen.

Raamatun luku - Joona 2:9-10
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ETSI ENGLANNINKIELISET ETSI ENGLANNINKIELISET 
SANATSANAT

Alla olevat paikat mainitaan Raamatussa. Etsi ja 
merkitse	ne	ristikosta.

1. BETHESDA                                      5.  MORIAH
2. GOLGOTHA                                    6.  BETHLEHEM
3.GARDEN OF EDEN                        7. THE RED SEA
4.THE TOMB                                       8. NAZARETH 
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Jatkamme tässä kuussa aiemmin aloittamaamme 
sarjaa, kun opimme musiikista ja lauluista todellista 
palvontaa koskien. 

MUSIIKKI ON ENEMMÄN KUIN SANOJA 
Jumalan lapsena kaikki musiikki ei ole hyväksyttävää 

ylistysmusiikiksi. Vaikka jokin musiikki saattaa kuulostaa 
sinusta hyvälle tai siinä voi olla kauniit sanat, se ei 
tee siitä oikeaa tai hyväksyttävää Jumalalle, ketä me 
palvomme. On olemassa tietty tapa, miten Hän tahtoo 
meidän elävän, palvelevan ja palvovan Häntä, erityisesti 
musiikin kautta. Joten on siis tärkeää, että me laulamme 
palvonnan aikana oikeita lauluja, jumalallisesti 
inspiroiduin sanoituksin. Saadaksesi lisätietoja siitä, 
millaisia lauluja voit laulaa palvonnan aikana, lataa 
Loveworld Worship -sovellus.

 YLISTÄ UUSIN LAULUIN 
Toinen tärkeä asia, joka sinun tulisi tietää on se, että 

meidän on tarkoitus laulaa lauluja meidän aikamme 
mukaisesti, joka on NYT. Jos et ymmärrä tätä, saatat 

Mitä sinun täytyy tietää Mitä sinun täytyy tietää 
todellisesta palvonnasta -todellisesta palvonnasta -

 osa 3 osa 3

HerkkupalatHerkkupalat
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ajatella, että kaikki laulut olisivat ok, mutta se ei ole totta. 
Meidän laulamisemme tulee olla ilmestyksen ja oman 
aikamme mukaista. Meidän tulee laulaa sellaisia lauluja, 
jotka todella ylistävät ja palvovat Jumalaa; lauluja, jotka 
ovat yhdemukaisessa linjassa sen kanssa, keitä me 
olemme Kristuksessa, mikä hallintavalta ja perintö meillä 
Hänessä on (Ilmestyskirja 1:6; 5:10). Halleluja!

HerkkupalatHerkkupalat
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VASTAUKSETVASTAUKSET
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KIRJAIMET SEKAISIN

1.  ROOMALAISKIRJE

2.		 JOOSUAN	KIRJA

3.  HEPREALAISKIRJE

4.					MOOSEKSEN	KIRJA

5.		 SANANLASKUT

6.		 MATTEUKSEN	EVANKELIUMI

7.		 RUUTIN	KIRJA
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Sivu  33

VASTAUKSETVASTAUKSET

KOLMANNET!

1. Filippus

2. Sääsket

3. Leevi

4. Seet

5. Kuivan maan, meret ja kasvillisuuden

6. Jumala
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VASTAUKSETVASTAUKSET

46

ETSI ENGLANNINKIELISET SANAT
POOL OF BETHESDA  MORIAH         
GOLGOTHA           BETHLEHEM   
GARDEN OF EDEN  THE RED SEA 
THE TOMB                 NAZARETH
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Inspiroivia 

TARINOITA TARINOITA 
LAPSILLELAPSILLE

Mitä sinun lapsesi syö?Mitä sinun lapsesi syö?

Me voitamme 
ainoastaan 

Jumalan 
Sanan avulla.

Hanki lapsellesi Hanki lapsellesi 
TÄNÄÄNTÄNÄÄN nämä  nämä 
upeat kirjat ja upeat kirjat ja 

KERTOMUKSET!KERTOMUKSET!

Minun 

“RAAMATUN 

KERTOMUKSET” 

-KIRJANI

To Order:  Call: NIG: +234 1 8888186
  UK: +44 (0) 8001310604
  USA: +1(800) 620-8522

  Or send Email: 
  info@loveworldbooks.com, 
  info@kiddiesloveworld.com
  Website: www.loveworldpublishing.com
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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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