1. Rukoile. Kiitä, että
Vietä
saat lukea Raamatpäivittäin
tua ja pyydä, että
aikaa Jumalan Jumala puhuu
sinulle sen kautta.
kanssa

2. Etsi Raamatun
3. Rukoile vielä,
jae ja lue se.
kiitä ja pyydä,
Mieti, mitä siinä
Jumalalta asioita,
sanottiin.
mistä raamatunkohdassa puhuttiin.

4. Piirrä lopuksi
rasti ruutuun,
merkiksi, että
olet lukenut
kohdan.

d

1. Joh. 5:11

Ps. 119:105

1. Joh. 1:9

Ef. 4:25

1. Piet. 5:7

Kun uskot
Jeesukseen, sinulla
on iankaikkinen
elämä.

Jumalan Sana
ohjaa sinun
elämääsi.

Kun tunnustat syntisi
Jumalalle, Hän antaa
ne anteeksi ja puhdistaa sinut kaikesta
vääryydestä.

Jumala
haluaa sinun
puhuvan totta.

Kerro murheesi
rukouksessa Jumalalle,
sillä hän pitää sinusta
huolen.

LUPAUS

LUPAUS

LUPAUS

KÄSKY

Ef. 4:32

Jes. 41:10

Jaak. 1:5

Gal. 6:10

Ps. 89:3

Jumala kehottaa sinua
antamaan anteeksi ja
olemaan ystävällinen
toisille.

Sinun ei tarvitse
pelätä mitään, sillä
Jumala on kanssasi ja
auttaa sinua.

Kun pyydät
Jumalalta viisautta,
hän antaa sitä sinulle.

Jumala kehottaa
sinua tekemään
hyvää kaikille.

Jumala on
uskollinen sinua
kohtaan.
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TEHTÄVÄ

LUPAUS

LUPAUS

TEHTÄVÄ

LUPAUS

Ps. 119:72

Ps. 23:1

Matt. 28:18

Joh. 14:6

Ps. 86:11

Jumalan Sana on
arvokkainta
elämässäsi.

Kun uskot Jeesukseen,
Hän on paimenesi,
joka pitää huolen, ettei
sinulta puutu mitään.

Jeesus on
kaikkivaltias
Jumala.

LUPAUS

LUPAUS

Gal. 2:20

Hepr. 13:5a

Hepr. 13:5b

Jer. 31:3

Ps. 56:4-5a

Kun uskot
Jeesukseen,
Hän elää sinussa.

Jumala haluaa
sinun olevan
tyytyväinen siihen,
mitä sinulla on.

Jumala lupaa,
ettei koskaan jätä
eikä hylkää sinua.

Jumalan rakkaus
kestää ikuisesti.

Kun sinua pelottaa,
saat turvata
Jumalaan.

d

d

LUPAUS

d
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TOTUUS

Jeesus on tie taivaa- Jumala tahtoo neuvoa
seen, totuus elämääsi sinulle oikean tien ja
varten ja ikuinen elämä auttaa tottelemaan
nyt ja kerran taivaassa.
Jumalan tahtoa.
d

TOTUUS

d

LUPAUS

d

d

d

LUPAUS

d

d

d

KÄSKY

LUPAUS

LUPAUS

LUPAUS

1. Kor. 10:31

Fil. 2:5-7

Ef. 5:20

1. Sam. 16:7b

Jer. 29:11

Jumala tahtoo, että
sinun elämäsi tuottaa
kunniaa Jumalalle.

Jeesus tahtoo,
että olet valmis
luopumaan omastasi
toisten hyväksi.

Kiitä Jumalaa
aina ja
kaikesta.
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KÄSKY

Jumala näkee kaiken
Jumalalla on hyvä
elämässäsi. Häneltä et suunnitelma elämääsi
voi salata mitään.
varten ja koti varattuna
sinulle taivaassa.
d
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KÄSKY

KÄSKY

TOTUUS

LUPAUS

1. Tim. 4:12

Kol. 3:20

Ps. 19:14

Fil. 4:6

Ps. 103:1,2

Jumala haluaa sinun
olevan jo nuorena
hyvänä esimerkkinä
toisille.

Jumala käskee
sinua tottelemaan
vanhempiasi.

Jumala varjelee
sinua eksymästä pois
Jumalan luota.

Sinun ei tarvitse olla
huolissaan mistään,
vaan saat kertoa asiat
rukouksessa Jumalalle.

Jumala on tehnyt
sinulle paljon hyvää.

d

d

TEHTÄVÄ

Ps. 139:13,14
Sinä olet Jumalan
luoma ihme, arvokas ja
rakas ihminen.
TOTUUS

d

LUPAUS
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LUPAUS

d

TOTUUS

