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TAIVASKANAVA VUOSI 3 (2020)
Yleiskatsaus aiheisiin
Vuoden teema: ELÄMÄNTAVAT
Tammikuu
4.1.

AIKA LENTÄÄ - AJAN KÄYTTÖ - tiedosto: "taivaskanava-3-1-1.pdf"
Ajan viisas käyttö merkitsee elämänhallintaa. On tärkeää osata soveltaa
Raamatun periaatteita viisaan ajankäytön esteisiin.

11.1.

LAHJAPAKETTI AUKI - TALENTTIEN KÄYTTÖ - tiedosto: "taivaskanava-3-1-2.pdf"
Lahjojensa käyttäminen Jumalan ja hänen seurakuntansa asioilla voi olla
jännittävää, hauskaa ja tyydyttävää.

18.1.

AARTEEN VARTIJAT - MITEN HOIDAN MINULLE TÄRKEITÄ ASIOITA - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-3.pdf"
Jumala on uskonut jokaiselle arvokkaita aarteita. Hän odottaa meiltä
huolellista talouden hoitoa.

25.1.

AIVONVARTIJAT - AJATUSTEN HALLINTA - tiedosto: "taivaskanava-3-1-4.pdf"
Kristillinen elämäntapa perustuu oikeille valinnoille. Kun arvostamme sitä,
mitä Jumalakin arvostaa, pystymme tehokkaaseen elämänhallintaan.

Helmikuu
1.2.

OPISKELUA BONUSPISTEIN - KRISTILLINEN KOULUKASVATUS - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-5.pdf"
Koulukasvatuksen tavoitteena on yhteiskunnalle hyödyllinen, valistunut ja
lainkuuliainen kansalainen. Tämä on myös adventistikoulujen tavoite, mutta ei
ainoa.

8.2.

KALLISKO HERRAN KOULUTUS? - MISTÄ RAHAT KRISTILLISEEN KOULUUN? tiedosto: "taivaskanava-3-1-6.pdf"
Rahoitus on kynnyskysymys monelle suomalaiselIekin nuorelle, joka haluaisi
opiskella adventistikorkeakoulussa esim. teologiaa. Tukimahdollisuuksien
selvittäminen hyvissä ajoin kannattaa .
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15.2.

25 VUODEN KULUTTUA - KRISTITTY JA KUNNIANHIMO - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-7.pdf"
Jumala odottaa ihmisen kehittävän kykyjään parhaalle mahdolliselle tasolle.
Asettamalla tavoitteemme korkealle, voimme maailmassa edustaa Jumalaa
oikein.

22.2.

PARHAITA JA MUITA KAVEREITA - KRISTITTY JA YSTÄVYYSSUHTEET - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-8.pdf"
Uskovien keskinäinen ystävyys on Jumalan siunaus, joka hyödyttää kaikkia
osapuolia. Saadakseen ystäviä ihmise n tulee itse olla ystävällinen.

29.2.

ELIKKÄ SIIS - YSTÄVYYS JA KOMMUNIKOINTI - tiedosto: "taivaskanava-3-19.pdf"
Jumala välittää kaverisuhteistamme. Koska kavereilla on niin valtava vaikutus,
heidät on valittava huolella.

Maaliskuu
7.3.

MARLBORO-MIESTÄ VIISAAMMIN - TERVEYDEN LÄHTÖKOHDAT - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-10.pdf"
Pelastussuunnitelmaan kuuluu terveyden palautuminen ihmiskunnalle - jo nyt
saamme Jumalan avulla kehittää terveempiä elämäntapoja ja hyötyä niistä.

14.3.

BENSAA SUOLISSA - RUOKAVALIO - tiedosto: "taivaskanava-3-1-11.pdf"
Syötkö ruokaa, joka edistää Jeesuksen meille lupaamaa yltäkylläistä elämää tervettä, onnellista ja pyhää elämää? Muista, että olemme Jumalan
omaisuutta.

21.3.

ACTIONIÄ! - LIIKUNTA - tiedosto: "taivaskanava-3-1-12.pdf"
Jumala suunnitteli ihmiselimistön liikkuvaksi. Jos elimistöä ei käytetä, se ei elä
pitkään eikä terveenä: liikunnalla on hengellinenkin ulottuvuus.

28.3.

JO KERRASSA ON LIIKAA - PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA TERVEYS - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-13.pdf"
Jumalan kuvakseen luomaa elimistöä pitää kohdella asiaankuuluvalla
kunnioituksella, jos haluaa pysyä terveenä.
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Huhtikuu
4.4.

RIEPUJA VAI RIKKAUTTA? - VANHEMPIEN VAIKUTUS ARVOIHIN - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-14.pdf"
Vanhempamme ovat ne joilta saamme ensimmäiset arvomrne ja normit,
joiden mukaan elämme. Tällä viikolla nuoret tutkivat sitä, kuinka paljon
vanhemmat oikeastaan vaikuttavat heidän ajatuksiinsa.

11.4.

RETKI KYBERAVARUUTEEN - MEDIAN VAIKUTUS ARVOIHIN - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-15.pdf"
Raha, menestys, suosio, asema ja valta ovat kaikki arvoja, joita media välittää,
niin mainokset kuin komediatkin. Ja jos et ole tarkkana, median voima on niin
valtava, että se voi saada sinutkin omaksumaan nämä arvot Viisaat valinnat
ovat ratkaisu ongelmaan.

18.4.

SÄÄNTÖJÄ VAI PERIAATTEITA? - KOULUN JA KIRKON VAIKUTUS ARVOIHIN tiedosto: "taivaskanava-3-1-16.pdf"
Seurakunnalla on merkittävä rooli nuoren kristityn elämässä. Niin on myös
koululla. Mitä tapahtuu, jos seurakunnan ja koulun korostamat arvot ovat
ristiriidassa keskenään?

25.4.

OMA VALINTA - ARVOT JA RATKAISUT - tiedosto: "taivaskanava-3-1-17.pdf"
Miten paljon nuoret ajattelevat omia arvojaan? Miten he päättävät, mikä on
kaikkein tärkeintä?

Toukokuu
2.5.

AYRSHIREÄ VAI MAATIAISIA? - MILLE VALINNAT KANNATTAA PERUSTAA tiedosto: "taivaskanava-3-1-18.pdf"
Kristinuskossa olennaisinta on se, että Jumala kunnioittaa ihmiskunnan
valinnanvapautta. Tämä on Jumalan ehdoton periaate Raamatunkin mukaan.
Salliakseen täydellisen valinnanvapauden Jumala on antanut synnin jatkua
kautta historian, kärsimys jatkuu edelleen ja Jeesuksen täytyi kuolla.

9.5.

TOISAALTA... - ARVOJEN PUOLUSTAMINEN - tiedosto: "taivaskanava-3-119.pdf"
Vaikka olemme tehneet päätöksen, siinä pysyminen voi joskus tuottaa
vaikeuksia. Miten pidämme päätöksistämme kiinni, miten onnistumme
puolustamaan arvojamme?
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16.5.

PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ - HELPPOJA JA VAIKEITA RATKAISUJA - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-20.pdf"
Kun olet tekemässä suurta ja vaikeaa päätöstä, sinun on tärkeää punnita kaikki
vaihtoehdot tarkkaan. Miten ratkaiset dilemman eli sen, jos joudut
valitsemaan kahden samanarvoisen asian väliltä?

23.5.

MIKÄ ON OIKEASTI TÄRKEÄÄ? - ARVOJEN SELKIYTTÄMISTÄ - tiedosto:
"taivaskanava-3-1-21.pdf"
Rehellisyys on yksi tuli koe, jolla ihmisen arvot testataan. Sanamme ja
tekomme kertovat keitä olemme. Meillä tulisi olla arvoja, jotka ovat Jumalan
lapselle soveliaita.

30.5.

OIKEAA VAI TEKOPYHÄÄ - tiedosto: "taivaskanava-3-1-22.pdf"
Tekopyhyys koskettaa poikkeuksetta jokaista ihmistä. Jeesus kohtasi myös
tekopyhät ja tarjoutui auttamaan heitä. Hän haluaa auttaa myös meitä
samassa asiassa. Meidän ei tarvitse olla tekopyhiä.

Kesäkuu
6.6.

LUOTTAMUKSESTA - tiedosto: "taivaskanava-3-1-23.pdf"
Luottamus on aina tärkeää kaikissa suhteissa, niin kahden ihmisen välillä kuin
kahden tuhannen ihmisen yhteisössäkin . Koska suhteet perustuvat
luottamukselle, ne särkyvät helposti, jos luottamus menetetään. Rakastava ja
luotettava ihminen on ymmärtänyt, että Jumala rakastaa häntä. Jumalan
rakkaus antaa myös mallin omiin ihmissuhteisiimme.

13.6.

ELLENIN KÄYTTÖOHJE - tiedosto: "taivaskanava-3-1-24.pdf"
Mikä oli Ellen Whiten rooli seurakuntamme oppeja luotaessa? Miten meidän
tulisi tulkita hänen kirjoituksiaan?

20.6.

ELLENIN PRIVAATTIPUOLI - tiedosto: "taivaskanava-3-1-25.pdf"
Vaimo, äiti, huolehtiva naapuri, myötätuntoinen ystävä - näitä sanoja emme
yleensä yhdistä Ellen Whiten nimeen. Tällä viikolla nuoret saavat tutustua
Elleniin ihmisenä.

27.6.

ELLEN JA MINÄ - tiedosto: "taivaskanava-3-1-26.pdf"
Joidenkin Raamatun kohtien tavoin jotkin Ellen Whiten kirjoituksista saattavat
tuntua nuorista aikansa eläneiltä. Mitä niillä muka olisi annettavana tämän
päivän ihmiselle? Tällä viikolla asiaan otetaan kuitenkin toisenlainen
näkökulma. Yleiskatsaus neljänneksen ohjelmaan
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Heinäkuu
4.7.

HAASTEENA MAAILMAN ONGELMAT - tiedosto: "taivaskanava-3-1-27.pdf"
Kristittyjen tulee olla tietoisia ympäröivän maailman tapahtumista.

11.7.

ENNAKKOLUULOT - tiedosto: "taivaskanava-3-1-28.pdf"
Ajattele kuinka maailma muuttuisi, jos jokainen päättäisi kitkeä ennakkoluulot
pois omasta sydämestään.

18.7.

VÄKIVALTA - tiedosto: "taivaskanava-3-1-29.pdf"
Jumalan suunnitelma on, että elämme rauhassa ja rakastamme lähimmäistä
niin kuin itseämme - myös silloin, kun olemme vihaisia.

25.7.

PORNO - tiedosto: "taivaskanava-3-1-30.pdf"
Porno ottaa Jumalan antaman seksuaalisuuden lahjan ja erottaa sen
rakkaudesta, avioliitosta, ihmissuhteista ja Jumalasta.

Elokuu
1.8.

NÄLKÄ - tiedosto: "taivaskanava-3-1-31.pdf"
Nälkä on maailmamme vitsaus. Se tappaa enemmän kuin mikään tauti.

8.8.

AIDS - tiedosto: "taivaskanava-3-1-32.pdf"
AIDS koskettaa myös hengellisiä asioita. Miten kristittyjen tulisi reagoida
siihen?

15.8.

ABORTTI - tiedosto: "taivaskanava-3-1-33.pdf"
Aborttiin liittyvät fyysiset, emotionaaliset ja hengelliset riskit ovat valtavia.

22.8.

HOMOSEKSUAALISUUS - tiedosto: "taivaskanava-3-1-34.pdf"
Kun puhutaan homoseksuaalisuudesta, on tärkeää päästä stereotyyppien yli ja
käsitellä aihetta puolueettomasti ja myötätuntoisesti.

29.8.

YMPÄRISTÖ - tiedosto: "taivaskanava-3-1-35.pdf"
Jumala loi maailman, jossa heijastui hänen luonteensa - yltäkylläisen, kauniin
ja tasapainoisen maailman. Kristityillä on velvollisuus auttaa Jumalan
luomakunnan kuvan palauttamisessa, vaikka synti on turmellut tuon
heijastuman.
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Syyskuu
5.9.

VAPAUS - tiedosto: "taivaskanava-3-1-36.pdf"
Vapaus on tärkeää Jumalalle: sekä kansalaisoikeudellinen että hengellinen
vapaus.

12.9.

PALVELUN ETUOIKEUS - tiedosto: "taivaskanava-3-1-37.pdf"
Palvelemme poikina ja tyttärinä, perillisinä, emme orjina.

19.9.

ANTAMINEN - tiedosto: "taivaskanava-3-1-38.pdf"
Itsekkyys auttaa meitä nauttimasta yltäkylläisestä elämästä.

26.9.

JUHLITAAN I - tiedosto: "taivaskanava-3-1-39.pdf"
Todellinen hauskanpito rakentaa meitä ja tekee meistä parempia ihmisiä. Älä
tyydy jäljitelmiin. Vleiskatsaus neljänneksen ohjelmaan
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Lokakuu
3.10.

SEURAKUNNAN LÄHETYSTEHTÄVÄ - tiedosto: "taivaskanava-3-1-40.pdf"
Maailma on ideoiden markkinapaikka . Kuinka voimme tuoda esiin Jumalan
sanoman tällä markkinapaikaIla?

10.10.

EROON HUONOISTA TOTTUMUKSISTA - tiedosto: "taivaskanava-3-1-41.pdf"
Tottumukset alkavat ja vahvistuvat valinnoista, joita toistetaan yhä useammin.
Jumalan voima on tarjolla meille, jotta voimme valita ja toteuttaa Hänen
tahtonsa .

17.10.

HYVÄÄNKIN TOTTUU! - tiedosto: "taivaskanava-3-1-42.pdf"
Aivojen biokemialliset prosessit auttavat meitä hyvien tottumusten
luomisessa. Ne muodostavat polkuja, joiden avulla jokaisen valitun toiminnon
toistaminen tulee helpommaksi.

24.10.

HALLITSE ITSESI - tiedosto: "taivaskanava-3-1-43.pdf"
Itsensä hallitseminen on elinikäinen taistelu suurinta vihollista, omaa minää,
vastaan. Joka todella hallitsee itsensä, tutkii Jumalan antamia malleja, tekee
omantunnontarkkoja valintoja ja toimii niiden mukaisesti Jumalan voiman
avulla.

31.10.

TOTTELEMINEN - MITÄ SE ON? - tiedosto: "taivaskanava-3-1-44.pdf"
"Lapset, totelkaa vanhempianne." Tuon lapsikin oppii. Mutta mitä tapahtuu,
kun lapset huomaavat, että heillä on valta valita tottelevatko he vai eivät?

Marraskuu
7.11.

KAKSIN PIDOT PARANEE - tiedosto: "taivaskanava-3-1-45.pdf"
Kun vauvat syntyvät tähän maailmaan, heillä on vain yksi huoli: kuinka
tyydyttää perustarpeensa ravinnon, lämmön, rakkauden ja turvallisuuden
saamiseksi. Antamisen tai jakamisen käsitteet ovat heille aivan vieraita. He
oppivat antamisen vasta varttuessaan. Samoin on kristityillä.

14.11.

KUN PANNAAN OJENNUKSEEN - tiedosto: "taivaskanava-3-1-46.pdf"
Kurinpidon ainoa tarkoitus on johtaa ihmiset pelastavaan suhteeseen
Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jumalan antama kuritus osoittaa hänen suurta
rakkauttaan meitä kohtaan.

21.11.

ESIMERKKINÄ - tiedosto: "taivaskanava-3-1-47.pdf"
Kristuksen perheen jäseninä me kannamme Hänen nimeään. Joku toinen voi
luoda käsityksensä Isästämme ja Veljestämme meidän esimerkkimme
pohjalta.
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28.11.

KUN JUMALA KUTSUU - tiedosto: "taivaskanava-3-1-48.pdf"
Jumalan mittapuu, joka arvioi sekä asenteet että teot, määrittelee meidän
käyttökelpoisuutemme ja arvomme.

Joulukuu
5.12.

KRISTITYN VASTUU - tiedosto: "taivaskanava-3-1-49.pdf"
Jumala kutsuu . Sinä vastaat. Sinä ja Hän yhdessä teette mitä tarvitsee tehdä.
Ja kun kasvat Jeesuksessa, vastuusi laajenee. Se on mahtava suunnitelma.

12.12.

KULTTUURIKEITON SATTUMIA - tiedosto: "taivaskanava-3-1-50.pdf"
Jumala rohkaisee meitä hyväksymään kulttuurillisen moninaisuutemme
valtavana lahjana, eikä pitämään erilaisuutta muurina välillämme.

19.12.

NAISEN PAIKKA ON... - tiedosto: "taivaskanava-3-1-51.pdf"
Jumala tarkoitti miehen ja naisen ominaisuuksien täydentävän toisiaan .
Voimme saavuttaa mahdollisuuksiemme rajat vain työskentelemällä yhdessä.

26.12.

SOLUJEN PARAS NÄLKÄ - tiedosto: "taivaskanava-3-1-52.pdf"
Kristittyinä haluamme elää terveellistä elämää, koska Kristus on lunastanut
meidät, asuu meissä Pyhän Henkensä kautta ja koska kehomme - erityisesti
aivohermot - ovat ainoa välikappale, jolla voimme oppia Hänestä ja välttää
"riippuvuutta aiheuttavan persoonallisuuden" syndroomaa.

