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Johdanto

Nämä oppitunnit on suunniteltu Raamatun perusasioiden opettamiseksi lapsille. Kaikkien lasten tulisi 
oppia Jumalasta, vanhurskauttamisesta, pelastusvarmuudesta, Jumalan tarkoituksesta elämäämme varten 
sekä Jeesuksen toisesta tulemisesta. Näitä tunteja voi käyttää pyhäkoulussa, raamattukerhossa, leirillä tai 
perheen raamattuhetkissä.

Kannattaa edetä tekstin mukaan eikä lähteä käsittelemään jokaista kuvaa laajasti. Jokaisesta aiheesta voisi 
sanoa paljonkin. Muista, etteivät lapset jaksa kuunnella keskittyneesti kovin pitkään. Yhden opetuksen on 
ajateltu kestävän noin 8 minuuttia, joten älä puhu liian pitkään yhdestä kuvasta.

Olemme pyrkineet esittämään Jumalan sanan totuudet mahdollisimman raamatullisesti ja selkeästi. 
Kuitenkin vain Jumalan Pyhä Henki voi ensinnäkin auttaa uskovaa vanhempaa tai opettajaa itse 
ymmärtämään niitä ja sitten myös opettamaan niitä lapsille. Vain Jumala voi valaista lapsen sydämen ja 
mielen, pelastaa ja auttaa kasvamaan uskossa. 

”Te opitte tuntemaan totuuden,
ja totuus tekee teistä vapaita”

(Joh. 8:32).
Jennifer Haaijer
Sam Doherty
Roy Harrison
Tim Shirey
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Oppitunti 1
Miten voin saada tietoa Jumalasta?

Raamatunkohdat opettajalle

Matt. 14:22-32
Room. 1:18-2:16
Hepr. 1:1-2

Havaintovälineet

•	 Kuvat 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ja 1-7

tai

•	 PowerPoint-kuvat 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ja 
1-7

Tuntirunko

Kuva 1-1 Miten voimme saada tietoa
  Jumalasta?
Kuva 1-2 Jumalan ihmeellinen maailma
  kertoo meille hänestä
Kuva 1-3 Sydämemme todistaa meille,
  että Jumala on olemassa
Kuva 1-4 Raamattu on Jumalan sanaa
Kuva 1-5 Jumala puhuu meille sanansa
  kautta
Kuva 1-6 Jeesus on näyttänyt meille,
  millainen Jumala on
Kuva 1-7 Jumala puhuu – kuuntele, usko ja
  tottele
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Oppitunti

Kuva 1-1  Miten voimme tietää Jumalasta?

Jotkut ihmiset kysyvät: ”Onko Jumala todella olemassa?”

Toiset taas ihmettelevät: ”Jos Jumala on olemassa, miten voimme 
tietää hänestä?”

Ehkä sinäkin olet miettinyt samoja kysymyksiä. Tänään pohdimme 
tätä tärkeää kysymystä: Miten voimme saada tietoa Jumalasta?

Kuva 1-2  Jumalan ihmeellinen maailma kertoo meille 
hänestä

Ensiksikin voimme saada tietoa Jumalasta sen perusteella, mitä hän 
on tehnyt. Jumalan luoma ihmeellinen maailma kertoo meille hä-
nestä. Jos esimerkiksi katselemme tähtiä, voimme ymmärtää jotain 
Jumalasta (katso Ps. 19:2). Ilmestyivätkö tähdet taivaalle itsestään? 
Ei, vaan joku laittoi ne sinne. Kun katsot taloa, et ajattele, että se 
vain rakentui itsestään, vaan että joku on sen valmistanut. Samoin 
katsellessasi tähtiä tiedät, että ne eivät vain satu olemaan siellä. Joku 
on asettanut ne sinne. Jumala teki ne. Hän on valtava ja ihmeellinen.

Oletko koskaan katsellut perhosta ja ihmetellyt, kuka on voinut teh-
dä sen kauniit siivet? Entä oletko koskaan katsellut ympärilläsi olevia 
ihmeellisiä asioita, lintuja, puita, kukkia ja hyönteisiä? Kuka on tehnyt 
ne kaikki? Kuka huolehtii niistä kaikista? Jumala on luonut ne. Kun 
katselemme Jumalan luomia ihmeitä, ne kertovat meille, että Jumala 
on kaikkivaltias, kaikkitietävä, hyvä ja täydellinen.

Pieni tyttö sai eräänä päivänä postipaketin tädiltä, jota hän ei ollut 
koskaan tavannut. Tyttö sanoi äidilleen: ”Tuo täti on varmasti tosi 
ihana, koska hänen lähettämänsä lahjakin on niin ihana!” Katsel-
lessamme kaikkea Jumalan luomaa hyvää ymmärrämme, kuinka ih-
meellinen Jumalakin on.

Kuva 1-3  Sydämemme todistaa meille, että Jumala on 
olemassa

Ei kuvaa.

Miten voimme saada tietoa Jumalasta? Meidän sydämemme todistaa, 
että Jumala on olemassa. (Kyseessä on omantunnon ääni – katso 
Saarn. 3:11 v. 1933 käännös ”iankaikkisuuden hän on pannut heidän 
sydämeensä” ja Room. 2:15.) Meissä kaikissa on jotakin sellaista, 
mikä kertoo Jumalan olemassaolosta ja myös siitä, että on olemassa 
oikea ja väärä. Me tiedämme sydämessämme, että pitäisi toimia oi-
kein, mutta emme pysty siihen ilman Jumalan apua. Me tiedämme 
myös, milloin teemme väärin ja ansaitsisimme rangaistuksen. Meidän 
on mahdoton kokonaan lopettaa väärien asioiden tekemistä.

Näytä kuva 1-3.

Vaikeuksissa tai vaaratilanteessa ihmiset pyytävät usein Jumalaa aut-
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tamaan, vaikka eivät olisikaan uskoneet häneen aikaisemmin. Kerran 
eräs nuori mies oli hukkua merellä. Hän huusi: ”Voi, Jumala, auta mi-
nua! Jos pelastat minut hukkumiselta, annan koko elämäni sinulle!” 
Jumala pelasti hänet ja mies uskoi Jumalaan. Huomaat, että meillä 
on sydämessämme ikään kuin pieni ääni, joka kertoo, että Jumala on 
olemassa.  

Kuva 1-4  Raamattu on Jumalan sanaa

Miten voimme saada tietoa Jumalasta? Raamattu on Jumalan sanaa 
(katso 2. Tim. 3:16). Jumala on antanut meille erityisen kirjan, joka 
on erilainen kuin mikään muu kirja koko maailmassa. Raamattu on 
ainutlaatuinen, koska Jumala kertoi sen kirjoittajille, mitä heidän 
tulisi kirjoittaa. Jumala auttoi heitä kirjoittamaan Raamattuun kaiken, 
mitä hän halusi sanoa meille. 

Raamatusta saamme selville, kuka Jumala on ja mitä hän on tehnyt. 
Siinä kerrotaan Jumalan ajatuksista ja toiveista. Raamatussa Jumala 
paljastaa meille kaiken, mitä hän haluaa meidän tietävän itsestään. 
Siksi minäkin haluan opettaa sinulle täällä kerhossa/pyhäkoulussa, 
mitä Raamatussa sanotaan. 

Kuva 1-5  Jumala puhuu meille sanansa kautta

Jumala on pitänyt huolta Raamatusta. Vuosien varrella monet ovat 
yrittäneet tuhota Raamatun, mutta Jumala on aina huolehtinut kal-
lisarvoisesta kirjastaan. Vaikka Raamattu on kirjoitettu kauan sitten, 
voimme lukea sitä nykyäänkin. Jumala huolehti Raamatusta, koska 
hän haluaa puhua sinulle ja minulle sen kautta myös tänään.

Jumala puhuu sinulle, kun luet Raamattua tai kuuntelet jonkun toisen 
lukevan sitä. Jumala haluaa auttaa sinua myös ymmärtämään, mitä 
hän sanoo. Pyydä Jumalalta apua, jotta ymmärtäisit hänen sanaansa!

Nämä opetukset sisältävät tärkeitä Raamatun totuuksia. Toivon, että 
saat uutta tietoa Jumalasta ja opit tuntemaan hänet henkilökohtai-
sesti.

Kuva 1-6  Jeesus on näyttänyt meille, millainen Jumala on

Miten voimme saada tietoa Jumalasta?

Saamme tietoa Jumalasta, kun katsomme hänen luomaansa maa-
ilmaa. Saamme hänestä tietoa myös kuuntelemalla sydäntämme ja 
lukemalla Jumalan sanaa, Raamattua. Ennen kaikkea saamme tietoa 
Jumalasta Jeesuksen kautta.

Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan näyttämään, millainen 
Jumala on. Jumalan Pojan kautta voimme oppia tuntemaan Jumalaa. 
(Katso Joh. 1:18).

Jeesus tuli ihmiseksi, hän syntyi maailmaan vauvana. Hän kasvoi ja 
kertoi ihmisille Jumalasta. Monet Jeesuksen sanat, jotka hän puhui 
eläessään maan päällä, on kirjoitettu Raamattuun. Jeesuksen ihmeel-
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liset opetukset kuvaavat hyvin Jumalaa. Jeesus ei ainoastaan opetta-
nut ihmisiä sanoillaan, vaan hän myös näytti heille toimintansa avulla, 
millainen Jumala on.

•	 Jeesus osoitti Jumalan olevan hyvä, koska Jeesuskin teki hyvää 
kaikkialla, missä kulki.

•	 Jeesus opetti Jumalan olevan kaikkivaltias, koska Jeesus paransi 
sairaita ja herätti ihmisiä jopa kuolleista.

•	 Jeesus osoitti Jumalan olevan rakkaus, koska hän antoi ruokaa näl-
käisille.

Jeesus teki monia ihmeitä. Eräänä iltana opetuslapset, jotka olivat 
Jeesuksen läheisiä ystäviä, lähtivät veneellä järven poikki. Tuuli pu-
halsi ankarasti ja järvellä kävivät vaahtopäiset aallot. Opetuslapset 
olivat todella huolissaan. Kun he olivat yhä keskellä järveä, he näkivät 
Jeesuksen kävelevän veden päällä.

Pietari astui veneestä ja lähti kävelemään vettä pitkin Jeesusta vastaan. 
Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. 
Pietari huusi: ”Herra, pelasta minut!” (Matt. 14:30). Jeesus ojensi heti 
kätensä ja tarttui häneen. Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli 
tyyntyi. Silloin opetuslapset polvistuivat Jeesuksen eteen ja sanoivat: 
”Sinä olet todella Jumalan Poika” (Matt. 14:33). Jeesus oli näyttänyt 
heille, että hän on Jumala ja että Jumala on kaikkivaltias. Jeesus hallitsi 
tuulta ja aaltoja. Hän pystyi jopa kävelemään aaltojen päällä.

Kuva 1-7  Jumala puhuu – kuuntele, usko ja tottele.

Olemme puhuneet siitä, miten voimme saada tietoa Jumalasta.

•	 Jumalan luoma ihmeellinen maailma kertoo meille hänestä.
•	 Sydämemme todistaa, että Jumala on olemassa.
•	 Jumala puhuu meille sanansa kautta.
•	 Jeesus on näyttänyt meille, millainen Jumala on.

Mitä voit itse tehdä, että oppisit tuntemaan Jumalaa?

Kuuntele Jumalaa. Jumala on luonut meidät ja hän on kaikkitietävä, 
puhdas ja täydellinen. Tämä Jumala haluaa puhua meille. On hyvin 
surullista jos emme halua kuunnella, mitä Jumalalla on meille sanot-
tavaa.

Usko, mitä Jumala sanoo, ja usko Jumalaan.

Jotkut ihmiset sanovat: ”Todista, että Jumala on olemassa.” Silloin 
voit vastata yksinkertaisesti: ”Todista sinä, ettei Jumalaa ole olemas-
sa.” Jumalan olemassaoloa ei voi todistaa sanomalla: ”Tässä Jumala 
nyt on, tämän astian sisällä tai tässä talossa.” Samalla tavalla et voi 
löytää kelloseppää niin, että hajotat hänen tekemänsä kellon osiin. Ei 
hän kellossa ole! Jumalan olemassaoloa ei voi todistaa, koska hän on 
niin suuri ja mahtava. Hän on kaiken yläpuolella. Jumala haluaa, että 
uskot häneen ja siihen, mitä hän sanoo Raamatussa.
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Jumalaa pitää totella. On tehtävä, niin kuin Jumala sanoo. Raama-
tussa lukee näin: ”Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää 
paaduttako sydäntänne” (Hepr. 3:7-8). Älä sano ”ei” Jumalalle, vaan 
toimi Raamatun ohjeiden mukaan.
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Raamatunkohdat opettajalle

Room. 3:24-5:21

Havaintovälineet

•	 Kuvat 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ja 2-7

tai

•	 PowerPoint-kuvat 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ja 
2-7

Tuntirunko

Kuva 2-1 Miten voin selvittää välini
  Jumalan kanssa?
Kuva 2-2 Jumala on puhdas ja täydellinen
Kuva 2-3 Jumalan pitäisi rangaista minua
Kuva 2-4 Jeesus kärsi rangaistuksemme
Kuva 2-5 Jeesuksen tähden saan anteeksi
Kuva 2-6 Jeesuksen hyvyys lahjoitetaan
  minulle
Kuva 2-7 Iloitse Jumalan rauhasta,
  anteeksiannosta ja suunnitelmasta
  elämässäsi

Oppitunti 2
Miten voin selvittää välini Jumalan kanssa?
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Oppitunti

Kuva 2-1  Miten voin selvittää välini Jumalan kanssa?

”Kuka vei rahani?” Mari huusi.

”En ole koskenut niihin”, Jaakko vakuutti. Hän oli kuitenkin ostanut 
tuona päivänä kaupasta uuden soittokellon polkupyöräänsä. 

Mari väitti edelleen: ”Olin säästänyt 19 euroa, ja nyt jäljellä on enää 
15 euroa. Eilen illalla kaikki oli vielä tallessa.”

Jaakko livahti vikkelästi ulos ja lähti ajelemaan pyörällään. Hän ei 
halunnut kohdata siskoaan. Ajaessaan katua alaspäin hän vilkaisi 
soittokelloa. Hän muisti, miten oli varastanut neljä euroa siskonsa 
kukkarosta, jotta hänellä olisi tarpeeksi rahaa soittokellon ostami-
seen. Jaakosta tuntui pahalta – ei vain siksi, että hän oli ottanut 
siskonsa rahoja, vaan siksi, koska hän tiesi Jumalan nähneen hänen 
tekonsa. Jumala sanoo Raamatussa, ettei saa varastaa. Jaakko oli siis 
varas! Jaakko tiesi varastaneensa siskoltaan ja olleensa Jumalalle tot-
telematon. ”Mitä minä nyt teen?” Jaakko mietti. ”Miten voin sopia 
tämän asian siskoni kanssa? Miten voin sopia asian Jumalan kanssa?”

Oletko sinä tehnyt koskaan mitään vastaavaa? Oletko varastanut 
jotakin toisen omaa? Oletko valehdellut? Oletko ollut tottelematon 
Jumalalle? Mitä Jaakon pitäisi nyt tehdä? Ja mitä sinun pitäisi tehdä? 
Mietitäänpä asiaa hetki. – Miten voin selvittää välini Jumalan kanssa?

Kuva 2-2  Jumala on puhdas ja täydellinen

Tärkeintä on muistaa, että Jumala on puhdas ja täydellinen. Hän ei 
tee koskaan mitään väärää. Hän ei tee koskaan syntiä. Jumala tekee 
aina sitä, mikä on oikein. Hän on täydellisen puhdas. Jumala on aina 
reilu. Kun teemme hyvää, Jumala palkitsee sen ja palkinto on aina 
sopiva. Kun teemme pahaa, siitä seuraa oikeudenmukainen rangais-
tus. Palkinto tai rangaistus ei välttämättä tule heti. Kuitenkin Jumala 
näkee kaiken, mitä elämässämme tapahtuu. Jumalalta ei voi piiloutua.

Jumala on kertonut meille sanassaan, Raamatussa, mitä meidän pi-
täisi tehdä ja mitä ei tule tehdä. Raamattu kehottaa meitä rakasta-
maan Jumalaa ja asettamaan hänet tärkeimmälle sijalle elämässämme. 
Voimme osoittaa rakkautta Jumalaa kohtaan ylistämällä häntä ja 
rukoilemalla hänen nimeensä vedoten. Voimme kertoa muillekin Ju-
malan rakkaudesta. Osoitamme rakkautta Jumalaa kohtaan myös si-
ten, että emme käytä kirosanoja. Jumala kehottaa myös rakastamaan 
muita ihmisiä auttamalla heitä loukkaamisen sijasta, puhumalla totta 
valehtelun sijaan sekä osoittamalla heille arvostusta vihan, kateuden 
tai ahneuden asemesta.

Ajattele, miten Jeesus, Jumalan Poika, eli ollessaan täällä maan päällä. 
Hän kulki tekemässä hyvää. Hän paransi sairaita ja auttoi avuntar-
peessa olevia. Hän puhui aina totta. Hän toimi aina taivaallisen Isän 
tahdon mukaan. Hän eli täydellisen elämän. Hän ei koskaan tehnyt 
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syntiä, ei yhtäkään kertaa. Vain Jumala voi olla tuollainen – puhdas 
ja täydellinen.

Kuva 2-3  Jumalan pitäisi rangaista minua

Ei kuvaa.

Kuinka erilaisia sinä ja minä olemmekaan Jeesukseen verrattuna! Me 
teemme monia vääriä tekoja. Emme puhu aina totta. Joskus ajatte-
lemme ilkeitä ajatuksia. Oletko joskus vihannut jotakuta? Oletko 
ollut kateellinen toiselle, jolla on sellaista, mitä sinulla ei ole? Oletko 
itse elämäsi keskipiste haluten aina itsellesi niin paljon kuin mahdol-
lista? Nämä asiat ovat syntiä, tottelemattomuutta Jumalalle.

Mitä Jumalan pitäisi tehdä, kun rikomme hänen käskyjään? Hänen 
pitäisi rangaista meitä. Kuvittele, että seisot Jumalan edessä tuomitta-
vana. Hän muistaa kaikki tilanteet, joissa olet rikkonut yhtäkin hänen 
käskyään vastaan. Hän näkee aina, kun teet, sanot tai ajattelet jotain 
väärää. Jumalan pitäisi sanoa: ”Olet syyllinen!”

Näytä kuva 2-3.

Voit verrata Jumalan käskyjä kultaketjuun, joka liittää meidät häneen. 
Jokainen ketjun osa on yksi Jumalan käskyistä. Yksi käskyistä sanoo: 
”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” (Ef. 6:1). Toisessa kohdassa sanotaan: 
”Sinulla ei saa olla muita jumalia” (2. Moos. 20:3).

Jos vaikka vain yhden kerran olet ollut tottelematon isällesi tai äidillesi, 
ketju katkeaa. Jos olet laittanut vain yhden kerran TV:n, harrastuksesi 
tai omat toiveesi Jumalan edelle, ketju menee poikki. Vaikka päättäisit, 
että tästä lähtien yrität aina olla hyvä, ketju on jo katkennut, etkä kui-
tenkaan onnistuisi toimimaan kaikessa aina oikein. Raamattu sanoo: 
”Ei ole yhtäkään vanhurskasta” (Room. 3:10). Me kaikki olemme 
syyllisiä. Emme voi tehdä mitään kelvataksemme Jumalan silmissä.

Jumala on niin puhdas ja täydellinen, ettei hän voi sallia syntiä lä-
heisyydessään. Tällaisina me ansaitsemme joutua eroon Jumalasta 
ikuisiksi ajoiksi. Emme voi olla Jumalan kanssa synnin takia. Ansait-
semme rangaistuksen.

Kuva 2-4  Jeesus Kristus kärsi rangaistuksemme

Jumala, joka loi meidät, rakastaa meitä valtavan paljon. Hän suunnit-
teli tavan, miten voisimme tulla hänen luokseen. Hän ei voinut kat-
soa syntisyyttämme sormien läpi, koska hän on oikeudenmukainen 
ja pyhä. Ainoa ratkaisu synnin ongelmaan oli se, että Jumala lähetti 
Poikansa Jeesuksen maailmaan. Jumalan Poika tuli ihmiseksi. Hän 
syntyi pieneksi vauvaksi. Hän kasvoi totellen taivaallista Isäänsä. Hän 
piti kaikki Jumalan käskyt eikä koskaan toiminut väärin yhdessäkään 
asiassa. Isä Jumala sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon 
minä olen mieltynyt” (Matt. 17:5). Jeesuksen ei olisi tarvinnut kuol-
la, koska hän ei ollut syntinen. Kuitenkin Jeesus suostui kuolemaan 
kantaakseen meidän syntiemme rangaistuksen, sinun ja minun. 
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Selitän tätä asiaa kertomuksella. Tapahtumista on jo paljon aikaa ja 
ne sijoittuvat kouluun. Oli päätetty, että oppilas, joka varastaa toiselta 
jotakin, saa rangaistukseksi selkäsaunan. Se oli siihen aikaa tavallis-
ta. Kaikki oppilaat olivat sitä mieltä, että se oli oikeudenmukainen 
sääntö. Samana päivänä luokan pienin poika saatiin kiinni, kun hän 
oli varastamassa ruokaa toiselta pojalta. Siihen aikaan jokainen toi 
kouluun omat eväänsä. Ei auttanut muu kuin noudattaa sääntöjä. 
Pieni poika tuotiin luokan eteen rangaistavaksi. Poika tiesi olevansa 
syyllinen. Opettaja oli juuri aikeissa lyödä häntä kepillä, kun luokan 
pisin ja vahvin poika nousi seisomaan ja sanoi: ”Minä haluan kärsiä 
rangaistuksen hänen puolestaan.” Ja niin hän teki. Tämä toinen poika, 
vaikka ei ollut syyllinen, kärsi rangaistuksen pienen pojan puolesta.

Tämä on kuva siitä, mitä Jeesus teki puolestamme kuollessaan ristillä. 
Hän ei ollut koskaan tehnyt syntiä, mutta hän tuli meidän tilallemme. 
Raamattu sanoo: ”Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, 
hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet” (Jes. 53:5). Kun 
Jeesus kuoli ristillä, Jumala laittoi meidän syntiemme rangaistuksen 
Jeesuksen päälle. Jeesus huusi: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit 
minut?” (Mark. 15:34). Synti erottaa Jumalasta. Jeesus kärsi tämän 
ankaran rangaistuksen meidän puolestamme. Lopuksi Jeesus huusi: 
”Se on täytetty!” (Joh. 19:30). Hän oli sovittanut täydellisesti kaik-
ki syntimme. Jeesus haudattiin, mutta kolmantena päivänä Jumala 
herätti hänet kuolleista. Näin Jumala osoitti, että Jeesus on ainoa 
Pelastaja ja että Jeesuksen kuolema riitti pyyhkimään pois kaikki 
syntimme. Sitten Jeesus meni takaisin taivaaseen Isän luokse.

Kuva 2-5  Jeesuksen tähden saan anteeksi

Hyvä uutinen on se, että Jeesuksen tähden voit saada anteeksi. Ha-
luatko saada syntisi anteeksi? Annatko Jeesuksen muuttaa elämäsi? 
Käänny pois vääryydestä ja usko Jeesukseen. Hän maksoi syntisi 
ristillä. Jos todella haluat muutosta, voit sanoa hänelle juuri nyt: 
”Rakas Jeesus, olen tehnyt syntiä. Kiitos, että kuolit puolestani ris-
tillä. Pyydän, että otat syntini pois ja ohjaat elämääni.” Raamatussa 
sanotaan: ”…hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurs-
kaaksi…” (Apt. 13:39). Se tarkoittaa sitä, että jos uskot Jeesukseen, 
syntisi annetaan anteeksi. Kaikki synnit pantiin Jeesuksen päälle, kun 
hän kuoli ristillä.

On ihanaa tietää, ettei joudu kärsimään rangaistusta omien syntien 
vuoksi! Niitä ei enää ole. Kuvittele, että kaikki tekemäsi väärät asiat 
olisi kirjoitettu muistiin sinun nimesi kohdalle. Nyt Jeesuksen tähden 
ne kaikki on pyyhitty pois. Jumala ei enää näe niitä. Hänen puoles-
taan ne on täysin unohdettu ja hävitetty. Jos uskot Jeesukseen, olet 
Jumalan silmissä puhdas.

Kuva 2-6  Kristuksen hyvyys lahjoitetaan minulle

Kun uskot Jeesukseen, saat syntisi anteeksi ja sen lisäksi Jeesuksen 
hyvyys luetaan sinun hyväksesi. Sinun nimesi yhteydestä pyyhittyjen 
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vääryyksien tilalle Jumala kirjoittaa kaikki ne hyvät teot, jotka Jeesus 
on tehnyt. On kuin sinä olisit tehnyt ne! Vähän sama kuin jos saisit 
uudet, puhtaat vaatteet yllesi. Ennen kuin uskoit Jeesukseen, elämäsi 
näytti Jumalasta kuin likaisilta ja resuisilta vaatteilta. Jumala on otta-
nut pois nuo likaiset ryysyt ja antanut niiden tilalle puhtaan, valkoisen 
viitan, jota kutsutaan ”vanhurskauden viitaksi” (Jes. 61:10). Tuo uusi 
viitta tai takki ei ole tehty kankaasta. Se tarkoittaa, että uskoessasi 
Jeesukseen Jumala näkee sinut kuin käärittynä Poikansa hyvyyteen. 
Vanhurskauden viitta on Jumalan lahja. Et voi millään ansaita sitä. 
Jumala tekee tämän kaiken eikä lahjasta voi ottaa mitään pois eikä 
siihen voi lisätä mitään.

Muistat, kun puhuimme Jumalan edessä seisomisesta tuomittavana. 
Jumala on ehdottoman reilu ja oikeudenmukainen. Silloin kun Jeesus 
ei ollut vielä Pelastajasi, Jumala olisi voinut vain todeta: ”Olet syyl-
linen. Sinä ansaitset joutua minusta eroon ikuisesti.” Mutta Jeesus 
kantoi kaikki syntisi kuollessaan ristillä. Kun nyt uskot Jeesukseen, 
Jumala sanookin: ”Et ole syyllinen. Minä hyväksyn sinut. Koska us-
kot Poikaani, näen sinut käärittynä hänen täydelliseen hyvyyteensä. 
Siispä voit elää minun siunaukseni varassa täällä maan päällä ja tulla 
sitten luokseni taivaaseen ikuisiksi ajoiksi.”

Haluaisitko tällaisen lahjan? Jos et ole vielä ihan varma, onko syntisi 
annettu anteeksi ja mitä pitäisi tehdä, tule istumaan tänne eteen op-
pitunnin jälkeen. Näytän sinulle Raamatusta yhden jakeen ja selitän, 
mitä voit tehdä. Autan sinua mielelläni.

Kuva 2-7  Iloitse Jumalan rauhasta, anteeksiannosta ja 
suunnitelmasta elämässäsi

Raamatussa on Paavalin kirjoittama kirje roomalaisille. Jumala käski 
apostoli Paavalia kirjoittamaan sen, jotta se olisi meidän Raama-
tussamme. Paavali selittää ensin, miten synnit voi saada anteeksi, 
ja sitten miten tulee elää Jumalan yhteydessä, jos ymmärtää mitään 
syntien anteeksiannosta. Luemme nyt kolme jaetta Roomalaiskirjeen 
kolmen eri luvun alusta:

•	 Ensiksi Room. 5:1: ”Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka us-
komme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen ansiosta rauha Jumalan kanssa.” Koska syntimme on annettu 
anteeksi ja Jeesuksen hyvyys on lahjoitettu meille, meillä on rauha 
Jumalan kanssa. Se on ihmeellistä! Ennen syntimme tekivät meistä 
Jumalan vihollisia. Emme halunneet Jumalan ohjaavan meitä em-
mekä halunneet häntä elämäämme. Olimme Jumalan vastustajia. 
Nyt tuo sota Jumalaa vastaan on ohi ja olemme hänen ystäviään. 
Meillä on rauha Jumalan kanssa ja hänen rauhansa on sydämis-
sämme. Olemme samalla puolella Jumalan kanssa, koska Jeesus 
kuoli ja nousi kuolleista, jotta syntimme pyyhittäisiin pois. Iloitse 
tästä ihmeellisestä ystävyydestä Jumalan kanssa ja hänen antamas-
taan rauhasta!
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•	 Iloitse Jumalan anteeksiannosta! Room. 8:1:stä luemme: ”Mikään 
kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuk-
sessa.” Jumala ei tuomitse meitä syntiemme vuoksi, koska Jeesus 
otti kaiken rangaistuksen päälleen ristillä. Olemme Jeesuksessa 
koko ajan turvassa Jumalan rangaistukselta silloinkin, kun emme 
ole totelleet Jumalan käskyjä. Kukaan ei voi sanoa meille: ”Joudut 
vielä maksamaan siitä, mitä teit.” Voimme vastata: ”Jeesus on jo 
kärsinyt ristillä syntini vuoksi, eikä minun tarvitse uudelleen kär-
siä.” Meidän ei tarvitse pelätä tai olla huolissamme siitä, hyväksyy-
kö Jumala meidät vai ei. Hänen anteeksiantonsa on täydellinen ja 
ilmainen. Iloitse Jumalan anteeksiannosta!

•	 Iloitse Jumalan suunnitelmasta elämääsi varten! Paavali sanoo 
Room. 12:1:ssä: ”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten ke-
hotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Ju-
malalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä 
tavalla.” Mitä Jumala haluaa sinun tekevän kaiken sen jälkeen, mitä 
hän on tehnyt puolestasi? Hän haluaa, että annat hänen hallita 
koko elämääsi, puheitasi, ajankäyttöäsi, lahjojasi ja kaikkea, mitä 
omistat ja olet. Onkin järkevää tehdä niin, sillä Jumala antoi ainoan 
Poikansa ristille meidän puolestamme.

Muistatko vielä Jaakon, joka varasti rahaa siskoltaan? Kun Jaakko oli 
pyytänyt Jeesusta puhdistamaan hänet synnistä, hän rupesi säästä-
mään rahaa, jotta voisi maksaa siskolleen takaisin mahdollisimman 
pian. Voit sanoa Jumalalle: ”Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että annoit 
syntini anteeksi ja puhdistit minut kaikesta väärästä. Haluan antaa 
itseni täydellisesti sinulle, jotta voisit tehdä elämässäni, mitä sinä 
haluat.” Jumala ottaa vastaan lahjasi. Hän alkaa toteuttaa täydellisen 
hyvää suunnitelmaa sinun elämässäsi. Anna Herran ohjata elämääsi 
joka päivä. Hänen suunnitelmansa on täydellinen. Iloitse Jumalan 
rauhasta, anteeksiannosta ja suunnitelmasta, kun välisi Jumalan kans-
sa ovat kunnossa.

Muistatko Jaakon kysymyksen: ”Miten voin sopia asian Jumalan 
kanssa?” Tiedät vastauksen: käänny pois synneistäsi ja usko Jeesuk-
seen. Jeesuksen takia sinä saat anteeksi ja Jeesuksen hyvyys lahjoite-
taan sinulle. Haluatko pyytää tätä Jeesukselta? Muista: ”…hänen an-
siostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi…” (Apt. 13:39).
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Raamatunkohdat opettajalle

1. Joh. 3:9, 14
1. Joh. 5:13
Joh. 10:27-29
Room. 8:15-16
Hepr. 12:1
Fil. 2:13

Havaintovälineet

•	 Kuvat 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 ja 3-7

tai

•	 PowerPoint-kuvat 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 ja 
3-7

Tuntirunko

Kuva 3-1 Voinko olla varma
  pelastuksestani?
Kuva 3-2 Mitä pelastuminen tarkoittaa?
Kuva 3-3 Tarkkaile elämääsi
Kuva 3-4 Usko Jumalan sanaan
Kuva 3-5 Kuuntele Pyhän Hengen ääntä
Kuva 3-6 Älä anna periksi
Kuva 3-7 Kasva

Oppitunti 3
Voinko olla varma pelastuksestani?
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Oppitunti 

Kuva 3-1  Voinko olla varma pelastuksestani?

Aleksi vääntelehti sängyssään. Hän mielessään myllersi. Hän oli 
valehdellut koulussa selvitäkseen vaikeasta tilanteesta. Opettaja oli 
huomannut sen. 

”Sinä vielä sanot uskovasi Jeesukseen!” opettaja oli moittinut hal-
veksivasti.

Aleksi häpesi. Hän muisti sen leiri-illan, jolloin hän oli pyytänyt Jee-
susta antamaan synnit anteeksi ja hallitsemaan elämäänsä. Mutta nyt 
Aleksi ei enää tuntenut itseään uskovaksi. ”Täytyykö minun pelastua 
uudestaan?” hän mietti yön pimeydessä.

Oletko sinä joutunut samanlaiseen taisteluun kuin Aleksi? Raama-
tussa Jumala antaa monenlaista apua taisteluihimme ja vastauksia 
kysymyksiimme.

Kuva 3-2  Mitä pelastuminen tarkoittaa?

On todella tärkeää ymmärtää, mitä pelastuminen tarkoittaa.

Pelastus on selitetty Raamatussa hyvin selvästi. Kun Aleksi leirillä 
uskoi Jeesukseen Pelastajana, hän puhdistui kaikesta synnistä. Miksi 
Jeesus pystyi puhdistamaan Aleksin?

Anna lasten vastata.

Kuollessaan kaikkien syntien vuoksi Jeesus otti päälleen myös ran-
gaistuksen, jonka Aleksi olisi ansainnut. Jumala hyväksyy yhteyteensä 
vain sellaisen, joka on täydellinen hänen silmissään. Tämä tapahtui 
silloin, kun Aleksi pelastui. Tuosta hetkestä alkaen Jumala näki Alek-
sin täydellisenä. Me tiedämme, että Aleksi ei ollut täydellinen, koska 
hän valehteli. Kuitenkin Jumala näki Aleksin edelleen täydellisenä! 
Mistä tuo täydellisyys oli peräisin? Se tuli Jeesukselta. Jumala katsoi 
Aleksia kuin hän olisi elänyt Jeesuksen täydellisen elämän. Sama kos-
kee jokaista uskovaa. Kun uskot Jeesukseen Pelastajana, Jumala ottaa 
rangaistuksesi pois. Voitko saada sen takaisin? Et!

Jumala antaa sinulle Jeesuksen täydellisyyden ja vanhurskauden ja 
voi näin hyväksyä sinut yhteyteensä. Saattaako Jumala ottaa lahjoit-
tamansa vanhurskauden pois? Ei!

Kun teet syntiä – niin siis uskovatkin tekevät – et ”tahraa” Kristuk-
sen täydellisyyttä. Aleksin valhe ei pilannut Kristuksen vanhurskaut-
ta. Jumala näki Aleksin yhä Jeesukseen käärittynä. Jumala hyväksyi 
Aleksin edelleen yhteyteensä Jeesuksen kuoleman ja täydellisyyden 
vuoksi. Aleksin ei tarvinnut pelastua uudestaan!

Edellä on selitetty yksinkertaisesti, mitä vanhurskauttaminen uskon kautta 
tarkoittaa. Seuraavat raamatunkohdat auttavat ymmärtämään asiaa tarkem-
min: Room. 8:33; Room. 5:1, 19; Gal. 2:16; Room. 3:21-31; Hepr. 10:14.
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Kuva 3-3  Tarkastele elämääsi

Ei kuvaa.

Saatat ajatella: ”Ei haittaa ollenkaan, jos uskovat tekevät syntiä. He-
hän voivat tehdä, mitä haluavat, ja silti pelastua.” Raamattu ilmoittaa 
selvästi, ettei asia ole näin. Jumala muuttaa jokaisen uskovan ihmisen 
uudeksi luomukseksi (2. Kor. 5:17). Tuo ”uusi sinä” ei voi pysyä 
piilossa kauan. Ajattelepa siementen kylvämistä. Jos kylvät omenan 
siemenen, siitä alkaa kasvaa omenapuu. Jos kylvät vehnän jyvän, 
siitä kasvaa vehnää. Kun Jumala kylvää omia siemeniään antamalla 
ihmiselle iankaikkisen elämän, muutos tulee näkyviin pikkuhiljaa. Jos 
ihmisessä ei näy mitään muutosta, hän ei voi olla pelastunut.

Näytä kuva 3-3.

Jos uskot Jeesukseen Pelastajanasi, tarkkaile elämääsi. Pienetkin 
muutokset ajattelussa tai käytöksessä rohkaisevat luottamaan siihen, 
että olet pelastettu.

Ajatellaan nyt Aleksia uudelleen. Ennen leiriä, missä hän pelastui eli 
tuli uskoon, hän ei edes välittänyt siitä, vaikka valehteli. Mutta myö-
hemmin valehtelu sai hänet murheelliseksi. Jumala oli saanut hänessä 
aikaan tämän muutoksen. Raamatusta luemme, että pelastuneet ih-
miset eivät jatka synnin tekemistä huolettomasti (1. Joh. 3:9). Vaikka 
Jumala näkee lapsensa täydellisinä Kristuksessa, heidän elämänsä ei 
ole täydellistä. He tekevät syntiä, mutta heidän syntinsä saavat heidät 
surullisiksi.

Uskovat ihmiset tietävät, että synti turmelee heidän ystävyytensä Ju-
malan kanssa. Siksi he haluavat kertoa Jumalalle olevansa pahoillan-
sa. Näetkö tällaista muutosta elämässäsi? Oletko harmissasi väärien 
tekojesi vuoksi? Onko Jumala auttanut sinua lopettamaan joidenkin 
syntien tekemisen? Voitko sanoa: ”Kyllä, pikkuhiljaa Jumala muuttaa 
minua”?

Toinen muutos, jonka saatat huomata itsessäsikin, on halu käydä 
pyhäkoulussa, seurakunnassa tai raamattukerhossa (Good News 
Clubissa®). Haluat oppia Jumalan sanaa, Raamattua, ja tuntea kuu-
luvasi yhteen toisten kanssa, jotka tuntevat Jeesuksen ja rakastavat 
häntä (1. Joh. 3:14). Näetkö tällaisia muutoksia elämässäsi? Nämä 
vähittäiset muutokset auttavat sinua tietämään, että kuulut Jumalalle.

Jos mitään muutosta ei näy ja ihminen vain jatkaa samaa syntistä 
elämäänsä eikä Jumalan sanakaan kiinnosta, ei voi sanoa olevansa 
pelastettu. Raamatun mukaan elämän muuttuminen ja halu elää Jee-
sukselle ovat todisteita pelastuksesta (Jaak. 2:26).

Kuva 3-4  Usko Jumalan sanaan

Olgalla oli ongelma. Pienenä tyttönä hän asui orpokodissa ja oli 
hyvin onneton. Ystävällinen aviopari alkoi vierailla siellä ja tutus-
tui häneen. Eräänä päivänä aviopari vei Olgan mukanaan kotiinsa 
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asumaan. Myöhemmin he adoptoivat hänet laillisesti. Kun Olga oli 
tarpeeksi vanha ymmärtämään, he näyttivät hänelle adoptiotodistuk-
sen, mikä osoitti Olgan todella olevan heidän lapsensa. He rakastivat 
Olgaa ja pitivät hänestä huolta. He sanoivat usein: ”Olga, olemme 
niin onnellisia, että olet tyttäremme.”

Joskus illalla sängyssä maatessaan Olga muisti orpokodin. Hän alkoi 
pelätä, että hänet lähetettäisiin sinne takaisin. Silloin häntä rupesi 
itkettämään. Eräänä iltana hänen isänsä tuli huoneeseen, halasi häntä 
pitkään ja pyyhki hänen kyyneleensä. ”Olga, olen kertonut sinulle 
monta kertaa, että rakastamme sinua”, hän sanoi ystävällisesti. ”Sinä 
kuulut tänne, tämä on sinun kotisi. Olemme näyttäneet sinulle adop-
tiotodistuksenkin. Sinä et enää koskaan mene orpokotiin. Olga, usko 
minua äläkä turhaan pelkää.”

Samalla tavalla Jumala sanoo sinulle, jos Jeesus on Pelastajasi. Jumala 
haluaa sinun uskovan, mitä hän sanoo sinulle Raamatussa. Seuraava 
raamatunjae auttaa sinua ymmärtämään, että olet pelastettu.

Lue 1. Joh. 5:13 Raamatustasi.

Ehkä haluat alleviivata omasta Raamatustasi nämä sanat, jotka ovat 
Jumalan lupauksia pelastuksesta Jeesukseen uskoville. 

Kuuntele myös, mitä Jeesus, Hyvä Paimen, sanoo sinulle Raamatussa:

Lue Joh. 10:27-29 Raamatustasi.

Jeesus sanoo kaikille uskoville: ”Uskokaa minun sanaani.”

Joskus paholainen kuiskaa: ”Et ole enää uskossa. Katso nyt, mitä 
teit.” Etsi silloin Raamatusta apua.

Jumala lupaa: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pe-
lastuu” (Room. 10:13). Saat rohkeasti uskoa siihen, mitä Jumala 
sanoo, vaikkei siltä tuntuisikaan tai vaikka paholainen haluaisi sinun 
epäilevän.   

Kuva 3-5  Kuuntele Pyhän Hengen ääntä

Jumala on lähettänyt hyvin tärkeän ’henkilön’ kertomaan Jumalan 
lapsille, että he ovat pelastettuja. Hän on Jumalan Pyhä Henki. Hän 
asuu jokaisessa uskovassa. Hän saa aikaan muutoksia elämässäsi. Py-
hän Hengen vaikutuksesta et enää halua tehdä väärin, olet pahoillasi 
synneistäsi, haluat oppia Jumalan sanaa ja alat ymmärtää sitä. Joskus 
kuunnellessasi raamatunopetusta tai lukiessasi itse Raamattua saatat 
kokea, että joku asia on tarkoitettu juuri sinulle. Tunnet sisäistä iloa 
ja innostusta, kun opetus tuntuu niin hyödylliseltä. Sinussa asuva 
Pyhä Henki saa sen aikaan. Hän auttaa sinua luottamaan, että olet 
pelastettu.

Kenties sinulla on vaikeaa kotona tai koulussa. Ystäväsi toimivat si-
nua vastaan, tai saat rangaistuksen, jota et ole ansainnut. Ehkä joku 
huutaa sinulle vihaisesti. Silloin käännyt Jumalan puoleen ja pyydät: 
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”Isä, auta minua.” Mistä tiedät, että Jumala on Isäsi ja että hänen 
lapsenaan voit pyytää häneltä apua? (Room. 8:15-16.) Jumalan Pyhä 
Henki kehottaa sinua kääntymään Jumalan puoleen ja kutsumaan 
häntä Isäksesi. On ihmeellistä, että Jumalan Pyhä Henki asuu sydä-
messäsi todistaen, että olet Jumalan lapsi. 

Uskovat voivat kuitenkin murehduttaa Pyhää Henkeä niin paljon, 
etteivät enää kuule hänen ääntään. Näin tapahtuu, kun valitsemme 
tehdä väärin emmekä lopeta sitä. Jos olet toiminut niin, kerro nyt Ju-
malalle tuosta synnistä äläkä enää tee niin. Kun elät Jumalan tahdon 
mukaisesti, Pyhä Henki auttaa sinua ja vakuuttaa Jumalan olevan 
Isäsi.

Kuva 3-6  Älä anna periksi

Kuvitellaan, että aiot osallistua pitkän matkan juoksukilpailuun. Si-
nulla on erinomainen valmentaja, joka auttaa, rohkaisee ja harjoi-
tuttaa sinua paljon. Valmentaja tietää, että sinulla on mahdollisuus 
menestyä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kilpailu olisi sinulle 
helppo tai ettei sinun tarvitsisi ottaa sitä tosissaan. Ei, vaan sinun on 
ponnisteltava ja juostava niin lujaa kuin jaksat. Näin on myös kristi-
tyn elämässä. Jos Jumala on pelastanut sinut, pääset hänen luokseen 
taivaaseen. Hän on antanut sinulle kaiken, mitä tarvitset uskovan 
elämääsi varten. Joskus kompastut ja teet syntiä, mutta todelliset 
uskovat eivät anna periksi.

Jeesus sanoi, että ne pelastuvat, jotka pitävät uskonsa loppuun asti 
(Matt. 24:13). Todelliset kristityt jatkavat kilpailua tietäen, ettei kil-
pailussa ole yhtään vaihetta, jossa heidän taivaallinen Isänsä ei voisi 
auttaa heitä. ”Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on 
edessämme” (Hepr. 12:1b). Kiitä Jumalaa, jos sydämessäsi tiedät, 
että olet pelastettu ja tämä oppitunti on vain selventänyt asiaa. Voit 
kiittää nyt hiljaa mielessäsi. 

Ehkä joku kokee entistä selvemmin, ettei ole vielä pelastunut. Ha-
luaisitko koko sydämestäsi pelastua? Silloin voit turvautua Pelasta-
jaan nyt. ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” 
(Room. 10:13).

Jumala hyväksyy sinut yhteyteensä Jeesuksen tähden. Hän alkaa 
muuttaa sinua. Hän auttaa sinua juoksemaan uskovan elämän juok-
sukilpailun maaliin asti.

Kuva 3-7  Kasva

Kun olet yhteydessä Jumalan kanssa, haluat kasvaa. Tämä kasvu ei 
tarkoita pituuden tai painon lisääntymistä, vaan kasvamista Jumalan 
tuntemisessa ja rakkaudessa häntä kohtaan. Haluat elää niin, että tuo-
tat iloa Jumalalle. Muutut myös yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi.

Kun Jumala aloittaa työnsä sinussa, hän antaa halun kasvaa ja myös 
voiman siihen (Fil. 2:13). Raamattu sanoo selvästi, että meidän on 
tehtävä oma osuutemme kasvaaksemme hengellisesti (Fil. 2:12).
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Rukoile! Puhu Jumalalle joka päivä. Hän on sinun taivaallinen Isäsi 
ja toivoo sinun puhuvan hänelle kaikesta.

Lue ja tottele Raamattua! Jumala on antanut meille Raamatun, 
että oppisimme tuntemaan hänet paremmin. Kun toimit Raamatun 
ohjeiden mukaan, kasvat uskovana.

Todista! Kerro muille, mitä Jeesus on tehnyt hyväksesi. Perheesi 
ja ystäviesi on hyvä tietää, miten heistäkin voi tulla Jumalan lapsia. 
Kertoessasi muille Jeesuksesta vahvistut itse uskossa.

Käy kirkossa, pyhäkoulussa tai muissa seurakunnan tilaisuuk-
sissa. Muiden Jeesukseen uskovien tuki vahvistaa rakkauttasi Jeesuk-
seen Voit oppia lisää Jumalasta sekä saada apua ja rohkaisua muilta.

Kun kasvat Kristuksessa, voit olla varma, että olet Jumalan lapsi ja 
että hän muovaa sinua yhä enemmän kaltaisekseen.



21

Raamatunkohdat opettajalle

1. Moos. 2:7
Ps. 139:14
Apt. 17:25
1. Piet. 3:18
Room. 8:29
Apt. 1:8

Havaintovälineet

•	 Kuvat 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 ja 4-7

tai

•	 PowerPoint-kuvat 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 ja 
4-7

Tuntirunko

Kuva 4-1 Miksi olen täällä?
Kuva 4-2 Jumala teki minut
Kuva 4-3 Jumalalla on suunnitelma
  elämääni varten
Kuva 4-4 Jeesus kuoli ja nousi kuolleista
  pelastaakseen minut
Kuva 4-5 Muuttuakseni enemmän
  Jeesuksen kaltaiseksi
Kuva 4-6  Kertoakseni Jeesuksesta
Kuva 4-7 Turvaudu Jumalaan, rakasta häntä
  ja elä hänen tahtonsa mukaisesti

Oppitunti 4
Miksi olen täällä?
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Oppitunti

Kuva 4-1  Miksi olen täällä?

Monet ihmiset elävät elämänsä ilman todellista päämäärää. Vaikut-
taa siltä, kuin he olisivat täällä vain pitääkseen hauskaa, löytääkseen 
työpaikan, ansaitakseen rahaa ja perustaakseen perheen. Tämäkö on 
elämän päätarkoitus? Miksi olen täällä, mistä elämässä on kysymys? 
Näin tärkeää asiaa pitääkin pohtia. Mistä löydämme vastauksen? 
Vain yksi kirja antaa oikean vastauksen tähän kysymykseen. Se on 
Raamattu, Jumalan sana. Raamattu kertoo meille, mistä tulimme, 
miksi olemme täällä ja mihin olemme menossa. Tutkitaanpa, mitä 
Raamatussa sanotaan.

Kuva 4-2  Jumala teki minut

Palataanpa aivan maailman alkuaikoihin. Jumala on ollut aina, ennen 
kuin yhtään ihmistä, eläintä tai mitään muutakaan oli olemassa. Ju-
mala teki kaiken – taivaat, maan ja meren, auringon, kuun ja tähdet, 
eläimet, kalat ja linnut, puut, kukat ja kasvit. Lopuksi Jumala loi 
ihmisen. Raamatussa sanotaan: ”Ja Herra Jumala muovasi maan to-
musta ihmisen…” (1. Moos. 2:7). Jumala teki ensimmäisen miehen 
Aadamin ja ensimmäisen naisen Eevan.

Jotkut ihmiset sanovat, että ihminen syntyi sattumalta. He selittävät, 
että pienet solut miljoonien vuosien kuluessa kasvoivat itsestään suu-
remmiksi ja muuntuivat toisenlaisiksi, kunnes ne viimein muodosti-
vat ihmisen. Ne ihmiset, jotka uskovat tähän evoluutioteoriaan, ovat 
väärässä. Uskominen siihen on hieman samaa, kuin jos uskoisit, että 
maahan pudonneesta kourallisesta nuppineuloja muodostuu eräänä 
päivänä itsestään kännykkä. Se on mahdotonta.

Joku on tehnyt meidät ja se joku on Jumala. Häntä kutsutaan Luojak-
si. Ajattelepa hetki käsiäsi, jalkojasi, korviasi, silmiäsi, aivojasi ja koko 
kehoasi ja sen toimintaa. Vain Jumala pystyi tekemään tuon kaiken. 
Kuningas Daavid kirjoitti kerran tämän lauseen Raamattuun: ”Minä 
olen ihme, suuri ihme…” (Ps. 139:14). Se on totta. Olet Jumalan 
luoma ihme, et sattuman tulos.

Älä anna kenenkään uskotella sinulle, että olet syntynyt tähän maa-
ilmaan sattumalta. Jumala on antanut meille kaikille elämän. Hän 
suunnitteli niin, että vanhemmat voivat saada vauvoja. Ainoastaan 
Jumala voi antaa elämän jokaiselle pienelle vauvalle. Raamattu sanoo: 
”Itse hän antaa kaikille elämän” (Apt. 17:25). Sisällä äitisi kohdussa 
Jumala teki sinusta sellaisen kuin olet, todellisen itsesi, joka ajattelee, 
tuntee ja päättää. Voit rohkeasti todeta: ”Jumala teki minut, ja olen 
hyvin tärkeä hänelle.”

Kuva 4-3  Jumalalla on suunnitelma elämääni varten

Ennen uuden aloittamista on yleensä ensin tehtävä suunnitelma. 
Kuvanveistäjäkin tietää, mitä hän aikoo tehdä, ennen kuin hän alkaa 
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muotoilla kiveä. Jumala on mahtavampi kuin kukaan kuvanveistäjä. 
Jumalalla on hieno suunnitelma elämääsi varten. Raamattu kertoo, 
että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Alussa Aadam ja Eeva iloitsivat 
Jumalan kanssa olemisesta ja rakastivat häntä. He puhuivat Jumalal-
le, ja Jumala puhui heille. Jumala rakasti heitä hyvin paljon ja halusi 
ystävyyden säilyvän.

Ensimmäinen mies ja ensimmäinen nainen käänsivät kuitenkin sel-
känsä Jumalalle. Jumala kertoi heille, että oli vain yksi puu, jonka he-
delmiä he eivät saisi syödä. Se oli hyvän ja pahan tiedon puu. Jumala 
sanoi: ”Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, 
sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma” (1. Moos. 2:17). 
Tämän puun tarkoitus ei ollut vahingoittaa ihmisiä vaan auttaa hei-
tä. Jos he eivät ottaisi puun hedelmää, vaan tottelisivat Jumalaa, he 
näin osoittaisivat rakastavansa Jumalaa ja haluavansa pysyä hänen 
ystävinään.

Aadam ja Eeva eivät kuitenkaan totelleet Jumalaa, vaan söivät puun 
hedelmää. He tekivät syntiä. He kuolivat sisäisesti tuona päivänä 
(vaikka heidän ruumiinsa kuolivatkin vasta vuosien päästä). He jou-
tuivat eroon Jumalasta syntinsä vuoksi. Tästä syystä he eivät voineet 
enää elää yhdessä Jumalan kanssa. Jokainen tuon tapauksen jälkeen 
syntynyt ihminen joutuu samalla tavoin elämään erossa Jumalasta. 
Vain yksi oli erilainen: Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Hän eli ilman 
syntiä. Kaikilla meillä muilla on jo syntyessämme sydämessämme 
halu tehdä pahaa ja olla tottelemattomia Jumalaa kohtaan. Sanam-
me ja tekomme ovat syntisiä. Kuljemme omaa tietämme, emmekä 
Jumalan tietä.

Jumala ei ole kuitenkaan luopunut suunnitelmastaan meitä kohtaan. 
Hän haluaa edelleen, että voisimme elää hänen yhteydessään, rakas-
taa häntä ja elää hänelle. Jumala tiesi alusta alkaen, mitä tapahtuisi. 
Hän oli jo suunnitellut, mitä tekisi. Hän lähettäisi Poikansa maan 
päälle pelastamaan meidät. Siksi Jumalan Poika syntyi pieneksi vau-
vaksi. Jeesus Kristus on todellakin Jumala. Kuitenkin hän syntyi 
ihmiseksi. Hän oli yhtä aikaa ihminen ja Jumala, mutta vain yksi 
persoona. Eikö olekin aika ihmeellistä!

Jeesus kasvoi. Hän oli jossain vaiheessa myös sinun ikäisesi. Var-
maan hänestäkin oli mukavaa pelata ja juosta. Jeesuksen elämässä 
oli kuitenkin erilaista se, ettei hän koskaan tehnyt syntiä. Hän totteli 
aina Jumalaa, taivaallista Isäänsä. Jumalalla on hieno suunnitelma 
sinun elämääsi varten. Hän tahtoo pelastaa sinut ja muuttaa sinua 
yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, jotta sinä saisit nauttia Jumalan 
seurasta. Miten Jumala sai sen aikaan? Siihen vaadittiin aivan erityi-
nen tapahtumaketju.
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Kuva 4-4  Jeesus kuoli ja nousi kuolleista pelastaakseen 
minut

Jotta sinä ja minä voisimme olla tekemisissä Jumalan kanssa, täytyi 
Jeesuksen, Jumalan Pojan, kuolla meidän puolestamme ja nousta 
kuolleista. Kerron nyt, mitä tapahtui. Jeesus oli ainoa ihminen, joka 
eli täydellisen elämän. Hän teki hyvää. Hän opetti ihmisiä. Hän pa-
ransi sairaita. Hän auttoi niitä, jotka tarvitsivat apua. Ei kukaan muu 
ole elänyt niin kuin Jeesus eli. Hän oli ainoa, jonka ei olisi tarvinnut 
kuolla, koska hän ei tehnyt syntiä.

Sitten eräänä päivänä Jeesus otettiin kiinni ja naulittiin ristille. Jeesus 
suostui siihen, koska Jumala oli suunnitellut hänen kuolevan näin. 
Jeesus kärsi tuskaa, koska hänellä oli haavoja päässään, käsissään 
ja jaloissaan. Tuo kipu ei kuitenkaan ollut mitään verrattuna siihen 
tuskaan, jota hän kärsi sydämessään. Hänen tuskansa oli suunnaton, 
koska hän kärsi ristillä kaikkien ihmisten syntien rangaistuksen. Hän 
joutui eroon taivaallisesta Isästään, koska Jumala laittoi hänen pääl-
leen meidän syntimme. Jeesus huusi: ”Jumalani, Jumalani, miksi hyl-
käsit minut?” (Matt. 27:46). Tämä oli se hinta, jonka Jeesus maksoi, 
jotta syntimme otettaisiin pois. Lopuksi hän huusi: ”Se on täytetty” 
(Joh. 19:30). Jeesus maksoi täydellisesti kaikki syntimme. Myöhem-
min kun sotilas puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, verta valui hänen 
ruumiistaan.

Kuinka paljon hän rakastikaan meitä, kun suostui kuolemaan puo-
lestamme! ”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien 
tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan 
luo” (1. Piet. 3:18). Hänet haudattiin, mutta kolmen päivän päästä 
Jumala herätti hänet kuolleista. Näin Jumala osoitti, että Jeesus oli 
todella Jumalan Poika ja että kaikki synnit oli nyt maksettu. Sitten 
Jeesus, meidän elävä Pelastajamme, meni takaisin taivaaseen.

Kuva 4-5  Muuttuakseni enemmän Jeesuksen kaltaiseksi

Mitä sinun on tehtävä, jotta voit elää Jumalan kanssa? Hylkää syntisi 
ja usko Jeesukseen, jotta hän voi pelastaa sinut. Haluatko luopua 
vääristä asioista elämässäsi? Voit kertoa Jumalalle, että haluat elää eri 
tavalla. Haluatko jättää syntisi täysin Jeesuksen huoleksi ja antaa hä-
nelle vallan elämässäsi? Kerro Jeesukselle luottavasi häneen ja pyydä, 
että hän pelastaa sinut ja tekee sinusta Jumalan lapsen. Voit rukoilla 
Jeesusta vaikka näin: ”Rakas Jeesus, olen tehnyt syntiä. Kiitos, että 
kuolit ristillä puolestani. Pelasta minut nyt. Auta minua aloittamaan 
uusi elämä sinun kanssasi.” Raamatussa sanotaan: ”Sillä, joka uskoo 
Poikaan, on ikuinen elämä” (Joh. 3:36). Jos rukoilit näin, kerro siitä 
minulle, niin voin rukoilla puolestasi. Jos haluaisit pyytää Jeesusta 
elämääsi, mutta et osaa, voit kertoa siitä minulle tämän opetuksen 
loputtua. Olen täällä edessä.

Jeesukseen uskominen on vasta alkua elämässäsi Jumalan kanssa. 
Sinä hetkenä, kun uskot Jeesukseen, hän tulee asumaan sydämeesi 
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Pyhän Hengen kautta. Sinun kanssasi on silloin Isä Jumala, Poika 
Jumala eli Jeesus ja Jumalan Pyhä Henki. Sinä olet kuin talo, jossa 
Jumala asuu. Hän muuttaa sinua yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. 
Lukiessasi Raamattua Pyhä Henki auttaa sinua ymmärtämään sitä ja 
toimimaan sen mukaan. Hän auttaa sinua tottelemaan Jumalaa. Kun 
puhut Jumalalle rukouksessa, Pyhä Henki auttaa sinua ja ohjaa pyy-
tämään asioita, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia. Niin Jeesuskin 
rukoili eläessään täällä maan päällä. Pyhä Henki auttaa myös luotta-
maan, että Jumala vastaa rukouksiisi.

Jos elämässäsi on ongelmia ja vaikeuksia, Pyhä Henki rohkaisee sinua 
jatkamaan elämistä Jumalan kanssa, aivan kuten Jeesuskin teki.

Pyhä Henki saa aikaan sen, että hyviä asioita alkaa näkyä elämässäsi – 
ystävällisyyttä, iloa, kärsivällisyyttä, rakkautta, uskollisuutta ja kaikkea 
sitä, mitä ihmiset näkivät Jeesuksen elämässä. Emme voi itse saada 
tätä aikaan. Pyhä Henki vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme. To-
sin monesti käy niinkin, ettemme anna hänen toimia niin kuin hän 
haluaisi. Me teemme omat valintamme tai yritämme tehdä asioita 
omassa voimassamme. Me epäonnistumme ja teemme syntiä.

Jeesus kuoli tällaistenkin syntien takia, joita teemme uudistuneessa 
elämässämme. Kerro Jumalalle, mitä olet tehnyt väärin (1. Joh. 1:9). 
Hän antaa sinulle anteeksi ja auttaa sinua elämään Jumalan tahdon 
mukaan. Eikö olekin ihmeellistä, että saamme Pyhän Hengen usko-
essamme Jeesukseen ja muutumme enemmän ja enemmän Jeesuk-
sen kaltaisiksi! 

Kuva 4-6  Kertoakseni Jeesuksesta

Pyhä Henki auttaa Jeesukseen uskovaa ihmistä, tekemään vielä muu-
takin – kertomaan muille Jeesuksesta. Jeesus antoi seuraajilleen lupa-
uksen ennen nousemistaan taivaaseen. Tämä lupaus on tarkoitettu 
myös meille tänään: ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee 
teihin, ja te olette minun todistajani…” (Apt. 1:8). Sen lisäksi, että 
osoitat elämälläsi rakastavasi Jeesusta, voit myös sanallisesti kertoa 
muille, mitä Jeesus merkitsee sinulle.

Et varmaan pysty kertomaan Pelastajasta kaikille paikkakuntasi asuk-
kaille, mutta voit puhua muutamalle ihmiselle kuten sukulaiselle, 
naapurille tai koulukaverille. Jeesus sanoi: ”Joka tunnustautuu minun 
omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni Isäni 
edessä taivaissa” (Matt. 10:32). ”Tunnustaa” tarkoittaa sitä, että ker-
rot muille ihmisille, että Jeesus on Pelastajasi.

Ehkä jotkut heistä haluavat uskoa Jeesukseen kuten sinä. Tiedätkö, 
mitä voit sanoa silloin? Voit käyttää Jeesuksesta kertovaa traktaattia 
”Löydätkö tien taivaaseen?” tai vain puhua omin sanoin.

•	 Selitä ensin, miksi tarvitaan Pelastajaa. Kerro, että me kaikki olem-
me syntisiä ja erossa Jumalasta. Voit käyttää jaetta: ”Me harhai-
limme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle 
tielleen” (Jes. 53:6).

Voit tilata tätä traktaattia 
Lastenmission toimistosta.
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•	 Seuraava askel on kertoa Pelastajasta. Selitä, että Jumalan Poika 
tuli alas taivaasta pelastamaan meidät synneistämme. Voit lukea 
jakeen: ”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien 
tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan 
luo” (1. Piet. 3:18). Kerro, miten Jeesus kuoli ja nousi kuolleista.

•	 Tämän jälkeen selitä, mitä heidän pitäisi tehdä. ”Sillä, joka uskoo 
Poikaan, on ikuinen elämä” (Joh. 3:36). Voit neuvoa heitä rukoil-
len pyytämään Jeesusta omaksi Pelastajaksi.

Pyhä Henki auttaa meitä kertomaan muille. Lisäksi hän auttaa ihmisiä 
näkemään, että he tarvitsevat Pelastajaa, sekä uskomaan Jeesukseen. 

Kuva 4-7  Turvaudu Jumalaan, rakasta häntä ja elä hänen 
tahtonsa mukaisesti

Olet kuullut Jumalan valtavan hienosta suunnitelmasta elämääsi var-
ten ja siitä, mikä on elämän tarkoitus. Nyt lopuksi pohdimme, mitä 
Jumala haluaa sinun tekevän, jotta hänen suunnitelmansa toteutuisi. 

•	 Jumala haluaa sinun ennen kaikkea uskovan häneen. Jätä elämäsi 
Jumalan käsiin ja uskaltaudu hänen varaansa. Anna Jumalan pelas-
taa ja tehdä sinusta sellaisen, kuin hän haluaa sinun olevan.

•	 Turvautuessasi Jumalaan alat rakastaa häntä. Kaikki alkoi Jumalan 
rakkaudesta ja hän on tehnyt todella paljon puolestasi. Nyt voit ra-
kastaa häntä vastalahjaksi koko sydämestäsi. Hän on sen arvoinen.

•	 Lopuksi, toimi kaikessa hänen tahtonsa mukaisesti. Pyhä Henki 
auttaa sinua tottelemaan Raamattua ja elämään niin, että Herra 
on tärkeimmällä sijalla elämässäsi. Hän muuttaa sinua enemmän 
Jeesuksen kaltaiseksi sekä auttaa kertomaan hänestä muille. Pyhä 
Henki vaikuttakoon niin, että Jeesus pysyy elämässäsi Kuninkaana!

Opettaja voi tässä kertoa lyhyesti omasta elämästään, mitä Jeesuksen seuraami-
nen on merkinnyt henkilökohtaisesti.
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Raamatunkohdat opettajalle

Matt. 24:36-44
Joh. 14:1-3
1. Kor. 15:51-55
1. Tess. 4:13-18

Havaintovälineet

•	 Kuvat 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 ja 5-7

tai

•	 PowerPoint-kuvat 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 ja 
5-7

Tuntirunko

Kuva 5-1 Millainen on tulevaisuuteni?
Kuva 5-2  Jeesus lupasi tulla takaisin
Kuva 5-3 Ruumiimme nousee haudasta tai
  muuttuu
Kuva 5-4 Jeesukseen uskovat ovat yhdessä
  Herran kanssa taivaassa
Kuva 5-5 Ne, jotka eivät usko Jeesukseen,
  tulevat olemaan erossa Jumalasta
  ikuisesti
Kuva 5-6 Uusi taivas ja uusi maa
Kuva 5-7 Oletko valmis?

Oppitunti 5
Millainen on tulevaisuuteni?
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Oppitunti

Kuva 5-1  Millainen on tulevaisuuteni?

Mikä on maailman historian kaikkien aikojen mahtavin tapahtuma?

Anna lapsille mahdollisuus vastata.

Oliko se silloin, kun Kolumbus löysi Amerikan? Vai kun Gutenberg 
keksi kirjapainotaidon? Entä kun tietokoneet keksittiin? Oliko se, 
kun Jeesus Kristus kuoli ristillä syntisten puolesta ja nousi myöhem-
min kuolleista? Kyllä, se oli tosiaankin suurin historian tapahtuma. 

Entä mikä on suurin tapahtuma tulevaisuudessa? Jeesuksen tulemi-
nen takaisin.

Kuva 5-2  Jeesus lupasi tulla takaisin

Ennen kuin Jeesus palasi taivaaseen, hän kertoi opetuslapsilleen: 
”Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen takaisin…” (Joh. 
14:3). Jeesus pitää aina lupauksensa. Emme tiedä, milloin hän tulee. 
Se voi tapahtua minä päivänä tahansa.

Eräs Skotlannissa asuva kristitty, joka rakasti Herraa, toimi joka ilta 
samalla tavalla ennen nukkumaanmenoaan. Hän veti verhot ikkunan 
eteen ja sanoi odottaessaan innokkaasti Jeesuksen paluuta: ”Ehkä 
tänä yönä, Herra! Ehkä tänä yönä!” Sitten aamulla herättyään hän 
veti verhot sivuun. Katsoessaan ulos ikkunasta uuteen päivään hän 
sanoi taivaalle katsoen: ”Ehkä tänään, Herra! Ehkä tänään!” Hän 
odotti Jeesuksen palaavan minä hetkenä tahansa ja toimi viisaasti 
valmistautuessaan siihen.

Kun Jeesus palaa takaisin, hän ei tule pienenä vauvana seimeen. Hän 
ei enää anna vihollistensa pitää häntä pilkkanaan tai sylkeä hänen 
päälleen, kuten tapahtui edellisellä kerralla ennen ristiinnaulitsemis-
ta. Jeesus on voittanut taistelun paholaista ja syntiä vastaan. Hän on 
kaikkien Herra. Hän tulee takaisin mahtavana ja loistokkaana. Jona-
kin päivänä koko maailma tietää, että Jeesus on Kuningas.

Kuva 5-3  Ruumiimme nousee haudasta tai muuttuu

Mitä Raamatun mukaan tapahtuu silloin, kun Jeesus tulee takaisin? 
Tuo tapahtuma koskee kaikkia ihmisiä – niitä, jotka ovat kuolleet 
aikaisemmin (Joh. 5:28-29), ja myös niitä, jotka ovat elossa Jeesuksen 
saapuessa. Koska Jeesus kuoli ja nousi kuolleista, hänellä on valta 
herättää kaikki kuolleet ihmiset takaisin elämään.

Maanpäällisen elämänsä aikana Jeesukseen uskoneet ihmiset saavat 
uuden ruumiin, sellaisen, joka Jeesuksella oli, kun Jumala herätti hä-
net kuolleista. Jeesus muuttaa myös elossa olevien uskovien ruumiit, 
kun hän palaa. Menemme kaikki yhdessä taivaaseen. Raamattu sanoo, 
että kaikki tämä tapahtuu silmänräpäyksessä, vajaassa sekunnissa.

Mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka eivät usko Jeesukseen? Myös 
heidän ruumiinsa nousevat haudasta. Mutta koska he eivät halunneet 
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olla yhdessä Jeesuksen kanssa eläessään maan päällä, he eivät ole 
hänen kanssaan tästä maailmasta lähtiessäänkään. 

Kuva 5-4  Jeesukseen uskovat ovat yhdessä Herran kanssa 
taivaassa

Emme tiedä kaikkea taivaasta. Kaikkein hienointa on, että saamme 
olla Jeesuksen lähellä ikuisesti. Saamme ylistää ja palvella Jeesusta 
ja hän on sen kyllä ansainnutkin. Uudessa hienossa ruumiissamme 
emme koskaan väsy tai sairastu. Taivaassa ei tarvitse enää kokea surua 
eikä kipua. Raamattu sanoo: ”…meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä 
me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on” (1. Joh. 3:2). Meistä 
tulee puhtaita ja täydellisiä, niin kuin Jeesus oli eläessään maan päällä. 
Me rakastamme häntä samalla lailla, kuin Jeesus rakastaa meitä.

Raamattu kertoo myös, että saamme olla yhdessä toisten Jeesukseen 
uskovien kanssa, jotka ovat kuolleet ja menneet taivaaseen ennen 
meitä. Olemme siellä Aabrahamin ja Daavidin, Ruutin ja Esterin 
kanssa (Raamattu kertoo heistä) ja muiden kanssa, jotka uskovat 
Jeesukseen ja rakastavat häntä. Saamme tavata ne ystävät ja sukulai-
set, jotka uskovat Jeesukseen. Tämä tieto rohkaisee meitä elämään 
Jeesukselle täällä maan päällä. Se kannattaa, koska saamme kerran 
nähdä Jeesuksen. 

Kuva 5-5  Ne, jotka eivät usko Jeesukseen, tulevat olemaan 
erossa Jumalasta ikuisesti

Ihmiset, jotka ovat eläneet elämänsä maan päällä ilman Jeesusta, 
elävät ilman häntä myös silloin, kun jättävät tämän maailman. Koska 
he eivät halunneet, että Jeesus antaa heidän syntinsä anteeksi, vaan 
valitsivat oman tien mieluummin kuin Jumalan tien, he eivät voi 
elää yhdessä Jumalan kanssa. Jumala on puhdas ja täydellinen, joten 
taivaassa ei voi olla mitään syntiä. Raamattu kutsuu kadotukseksi tai 
helvetiksi sitä paikkaa, jonne ihmiset ilman Jumalaa menevät. Jumala, 
joka tietää kaiken meistä jokaisesta, tekee oikean päätöksen, missä 
kunkin ihmisen pitää olla.

Kukaan ei voi koskaan sanoa, etteikö Jumala olisi reilu. Hän on aina 
totuudellinen ja oikeudenmukainen. Raamattu sanoo: ”Jokaisen ih-
misen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle” (Hepr. 9:27). 
Tämä tarkoittaa, että oman kuoleman tai Jeesuksen paluun jälkeen 
ei enää ole mahdollisuutta pelastua. Usko Jeesukseen Kristukseen 
on jokaiselle ihmiselle ainoa tapa pelastua ja olla valmiina Jeesuksen 
paluuta varten. 

Kuva 5-6  Uusi taivas ja uusi maa

Tämä meidän maailmamme ei jatku tällaisena ikuisesti. Synti, sodat, 
rikollisuus ja ahneus ovat tuhonneet sitä jo kauan. Näemme sen 
kaikkialla. Raamattu sanoo, että Jumala tekee uudet taivaat ja uuden 
maan. Vanhan maailmankaikkeuden täytyy palaa, jotta hän voi tehdä 
uuden (2. Piet. 3:7-13).
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Odotamme uusia taivaita ja uutta maata, missä kaikki on hyvää ja 
oikeudenmukaista. Jumala ohjasi Johannesta, Jeesuksen opetuslasta, 
kirjoittamaan tästä ihanasta tulevaisuudesta: ”Minä näin uuden tai-
vaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat 
kadonneet, eikä merta ollut enää” (Ilm. 21:1). Iloitsemme ikuisesti, 
koska saamme olla Jeesuksen kanssa taivaassa ja kaikki tulee olemaan 
täydellistä. 

Kuva 5-7  Oletko valmis?

Oletko valmis menemään taivaaseen Jeesuksen luo, kun kuolet tai 
kun hän tulee takaisin? Mitä Jeesus näkee, kun hän tutkii nykyistä 
elämääsi? Huomaako hän, ettet ole vielä pyytänyt anteeksi syntejäsi, 
etkä usko Jeesukseen Pelastajanasi? Jos Jeesus tulisi tänään, pääsisit-
kö hänen mukaansa?

Raamattu sanoo: ”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka 
hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen 
heidän puolestaan” (Hepr. 7:25). Jeesus haluaa antaa syntisi anteeksi, 
jotta voisit elää Jumalan kanssa maan päällä ja myöhemmin taivaassa.

Anna Jeesuksen pelastaa sinut synnistäsi. Usko häneen koko sy-
dämestäsi, niin pelastut ansaitsemaltasi rangaistukselta. Voit sanoa 
vaikka näin: ”Rakas Jeesus, olen tehnyt syntiä. Kiitos, että kuolit 
puolestani ristillä. Tulen luoksesi ja pyydän, että pelastat minut. Joh-
da elämääni tahtosi mukaisesti.” Raamattu lupaa, että Jeesus pelastaa 
sinut täydellisesti. Sinun elämäsi tulee puhtaaksi hänen silmissään. 
Hän ohjaa elämääsi ja pääset hänen kanssaan taivaaseen. Hänen 
käsissään tulevaisuutesi on turvallinen.



Miten ohjaan lapsen Jeesuksen tuntemiseen 
Varmista, että lapsi tietää

Jumalasta
Kuka Jumala on?
Jumala loi meidät. Hän puhuu meille Raamatussa. Jumala on pyhä ja puhdas.
Hän rakastaa meitä.

Synnistä
Mitä synti on?
Synti on sitä, ettei tottele Jumalan käskyjä.
Se on vastoin Jumalan tahtoa.
Anna esimerkkejä asioista, jotka ovat syntiä.
Olemus ja teot ovat syntisiä. (Me teemme syntiä, koska olemme syntisiä.)
Synti ansaitsee rangaistuksen.

Pelastajasta
Kuka ainoastaan voi ottaa pois syntisi?
Jeesus, Jumalan Poika, kuoli ristillä syntisten puolesta.
Jeesus nousi kuolleista.
Hän hallitsee kaikkea.

Kerro, miten pelastutaan
Selitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja mitä Jumala tekee.
Käytä yhtä raamatunjaetta (esim. Joh. 1:12, 3:16, 6:37, Apt. 16:31,
Room. 6:23 tai 10:13).
Mitä Jumala haluaa sinun tekevän?
Mitä Jumala tekee?
Kerro, että uskovan elämä ei aina ole helppoa.
Kysy: ”Haluatko pyytää Jeesusta elämääsi nyt vai haluatko vielä miettiä asiaa?”
Rohkaise lasta rukoilemaan ääneen (jos hän on valmis tulemaan Jeesuksen luo).

Kerro pelastusvarmuudesta
Palaa jakeeseen, jota käytit. 
Kerro elämänmuutoksesta.
Kerro lapselle, mistä asioista jokainen Jeesukseen sydämestään uskova voi olla 
varma.

Anna (myöhemmin) ohjeita uskovan elämästä
Lue ja noudata Raamattua.
Puhu Jumalalle, taivaalliselle Isällemme.
Kerro muille, mitä Jeesus on tehnyt sinulle.
Pyydä Jumalaa antamaan anteeksi, kun teet syntiä.
Tapaa toisia uskovia.
Muista Jumalan lupaus: ”Minä en sinua jätä.” (Hepr. 13:5)

Kopioi, leikkaa irti ja säilytä Raamattusi välissä. #
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