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Johdanto

Tämän opetusmateriaalin taustalla on havainto, että yhä useammat lapset eivät tunne Raamatun perus-
totuuksia. Olemme yrittäneet esittää asiat mahdollisimman yksinkertaisesti, lyhyesti ja käytännöllisesti. 
Näitä opetuksia ei ole ajateltu käytettäväksi sellaisenaan, vaan ne sopivat parhaiten täydentämään raama-
tunkertomuksia, jotka rakentuvat näiden totuuksien varaan.

Tämä opetusmateriaali sopii tavoittavaan lapsityöhön, silloin kun lapsilla ei ole paljoakaan tietoa Raama-
tun totuuksista. Sitä voi käyttää myös lasten opettamiseen pyhäkouluissa, raamattukerhoissa tai kodeissa. 
Parasta on pysytellä tämän kirjan tekstissä eikä yrittää laajentaa opetusta liiaksi, ettei siitä tule liian pitkää 
ja vaikeatajuista. Yhden aiheen opetukseen ei kannata käyttää enempää kuin 8 minuuttia. 

Kuvittaja Didi Hegnauer ja minä olemme hyvin tietoisia puutteistamme näiden suurten raamatullisten to-
tuuksien esittämisessä. Kuitenkin luotamme siihen, että Pyhä Henki tekee opetukset eläviksi ensin sinulle 
ja sitten sinun kauttasi lapsille. Rukoilemme, että näiden lyhyiden opetusten avulla monet lapset tulisivat 
tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti ja kasvaisivat hänen tuntemisessaan. 

”Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, 
jotka voivat antaa sinulle viisautta, 

niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen”
(2. Tim. 3:15).

Roy Harrison
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Oppitunti 1
Kuka Jumala on?

Raamatunkohdat opettajalle

1. Moos. 1
Jes. 6
Joh. 12:41 

Havaintovälineet

•	 Kierrekirjan 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 Kuka Jumala on?
Kuva 1-2 Jumala teki kaiken
Kuva 1-3 Jumala on ikuinen
Kuva 1-4 Jumala on puhdas ja täydellinen,
  me olemme syntisiä
Kuva 1-5 Jumala tuntee jokaisen ja tietää
  kaiken
Kuva 1-6 Jumala on hyvä
Kuva 1-7 Jumala rakastaa sinua!
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Oppitunti

Kuva 1-1  Kuka Jumala on? 

Mietitäänpä hetki tärkeätä kysymystä: kuka Jumala on? Osaatko ker-
toa, kuka tai millainen Jumala on?

Ihmisillä on erilaisia käsityksiä Jumalasta. Jotkut rakastavat Jumalaa, 
toiset taas eivät rakasta häntä ollenkaan ja lausuvat hänen nimeänsä 
turhaan, kuin kirosanana.

Miten voimme oppia tuntemaan Jumalan? Vain Raamatun avulla 
voimme todella oppia tuntemaan Jumalaa. Raamattu on Jumalan 
sanaa ja kertoo, kuka Jumala on ja millainen hän on.

Kuva 1-2  Jumala teki kaiken

Raamattu opettaa, että Jumala on Luoja. Tämä tarkoittaa, että hän 
on tehnyt kaiken, jokaisen ihmisenkin. Raamatun alkulehdiltä voim-
me lukea: ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan” ja myös: ”Jumala loi 
ihmisen” (1. Moos. 1:1, 27).

Mistä Jumala loi maailman? Tyhjästä! Ainoastaan Jumala kykenee sel-
laiseen. Oletko koskaan katsellut tähtitaivasta, puita, merta, eläimiä 
tai vaikkapa pikkuvauvaa ja miettinyt, mistä ne oikein tulivat, kuka 
ne on tehnyt?

Vastaus on: Jumala.  

Hän on luonut kaiken. Me ihmiset emme saa ukkosta jyrisemään, 
salamoita välähtelemään, emme osaa tehdä pilviä tai saada aikaan 
sadetta. Emme myöskään saa tuulta puhaltamaan emmekä pysty sitä 
pysäyttämään. Jumala tekee ukkosen, salamat, tuulen, sateen, kukat 
ja linnut. Kun ajattelemme omia käsiämme, silmiämme, korviamme 
ja ajatusmaailmaamme, näemme, miten ihmeellisiksi meidät on luo-
tu. Kukaan ihminen ei olisi pystynyt samaan, vain Jumala on voinut 
tehdä tämän kaiken. Hän on voimakkaampi ja mahtavampi kuin 
osaamme edes kuvitella.

Kuva 1-3  Jumala on ikuinen

Saatat ihmetellä, kuka sitten on luonut Jumalan? Mistä Jumala sai 
alkunsa?

Vastaus on, että Jumala on aina ollut olemassa ja hän tulee aina ole-
maankin, ikuisesti. Hänellä ei ole alkua eikä loppua. Tämän kuvan 
ympyrässäkään ei ole alkua eikä loppua. Se kuvaa Jumalaa, joka on 
ikuinen. Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan. Ennen maailman 
luomista, ennen ihmisiä tai eläimiä Jumala jo oli olemassa eikä sel-
laista aikaa tulekaan, ettei Jumala olisi olemassa.

Ehkä tätä on vaikea ymmärtää. Me kaikki ihmisethän olemme syn-
tyneet tiettynä päivänä, meillä on alku. Mutta Jumala ei ole syntynyt, 
eikä hän myöskään koskaan kuole. Vaikka emme ymmärtäisi sitä, 
voimme kuitenkin uskoa siihen, sillä Raamattu sanoo: ”Jumala, ajasta 
aikaan sinä olet” (Ps. 90:2).

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jakeet Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Kuva 1-4  Jumala on puhdas ja täydellinen, me olemme 
syntisiä

Olemme miettineet Jumalan olemusta, kuka hän on, kuinka hän teki 
kaiken ja miten hän voi olla ikuinen. Mutta tiesitkö, että on myös 
jotain, mitä Jumala ei pysty tekemään?

Anna lapsille miettimisaikaa. 

Jumala ei voi tehdä syntiä. Hän ei voi tehdä mitään väärää. Hän on 
puhdas ja täydellinen. Raamattu opettaa, että Jumala on pyhä. Jesaja 
oli eräs Jumalan viestinviejistä ja Raamatussa kerrotaan hänestä. 
Eräänä päivänä Jumala puhui Jesajalle näyssä, unenkaltaisessa olo-
tilassa. Jesaja näki Jumalan istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. 
Hänen	kanssaan	oli	kaksi	erityistä	enkeliä,	serafia,	joilla	molemmilla	
oli kuusi siipeä. Kahdella siivellä he peittivät kasvonsa, kahdella 
peittivät jalkansa ja käyttivät kahta lentämiseen. He huusivat toinen 
toiselleen: ”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa 
täyttää kaiken maan” (Jes. 6:3).

Kun Jesaja näki tämän näyn, hän tajusi, miten syntinen ja paha hän 
oli, sillä näyn Jumala oli pyhä ja ehdottoman puhdas. Jumala rakastaa 
hyvyyttä eikä koskaan tee syntiä. Jumala tekee aina vain sitä, mikä on 
oikein. Oletko itse tajunnut Jesajan tavoin, miten puhdas ja täydel-
linen Jumala on? Tämä kuva muistuttaa meitä siitä, että Jumala on 
täysin erossa synnistä. 

Kuva 1-5  Jumala tuntee jokaisen ja tietää kaiken

Raamattu opettaa meille Jumalasta muutakin, nimittäin sen, että 
Jumala tuntee jokaisen ihmisen ja tietää kaiken. Hän tuntee jokaisen 
meistä nimeltä ja tietää meistä ihan kaiken. ”Teidän jokainen hius-
karvannekin on laskettu” (Matt. 10:30). 

Jumala tietää kaiken, mitä ihmiset tekevät ja ajattelevat. Hän tietää 
myös kaiken, mitä luonnossa tapahtuu, jopa varpusen kuoleman.  

Kuva 1-6  Jumala on hyvä

Raamattu sanoo: ”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki 
oli hyvää” (1. Moos. 1:31). Kaikki Jumalan luoma kertoo Jumalan 
hyvyydestä. Kun aurinko alkaa kylmänä päivänä paistamaan pilvien 
lomasta, olemme kiitollisia sen lämmöstä. Ilman aurinkoa ei olisi 
elämää. Ilman sadettakaan emme selviäisi. Jumala antaa sateen ja au-
ringonpaisteen. Hänen hyvyytensä takia meillä on ruokaa syötäväksi, 
leikkikavereita, kodit, joissa voimme asua ja kaikkea muuta hyvää.  

Kuva 1-7  Jumala rakastaa sinua!

Olemme nyt oppineet, että Jumala on Luoja.
•	 Hän on ikuinen.
•	 Hän on puhdas ja täydellinen.
•	 Hän tuntee jokaisen ja tietää kaiken.
•	 Hän on hyvä.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Ja kaikesta huolimatta Jumala rakastaa meitä, sinua ja minua! Eikö se 
olekin ihmeellistä!

Raamatussa sanotaan näin: ”Jumala on rakastanut maailmaa (mu-
kaanlukien sinut ja minut) niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, 
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16).
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Raamatunkohdat opettajalle

3. Moos. 13:45,46
Jes. 1:6,18
Luuk. 5:12-15

Havaintovälineet

•	 Kierrekirjan 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

Oppitunti 2
Mitä on synti?

Tuntirunko

Kuva 2-1 Mitä on synti?
Kuva 2-2 Jumalan lain rikkomista
Kuva 2-3 Epätäydellisyyttä
Kuva 2-4 Synti erottaa meidät Jumalasta
Kuva 2-5 Olemme syntisiä
Kuva 2-6  Teemme syntiä
Kuva 2-7  Meidän tulee kääntyä
  synnistämme
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Oppitunti

Kuva 2-1  Mitä on synti?

Kun Jumala loi maailman, kaikki oli kaunista ja hyvää. Ensimmäiset 
ihmiset olivat hyvin onnellisia. Mutta nykyään kaikki ei ole yhtä 
kaunista ja hyvää ja ihmiset ovat usein onnettomia. On kaikenlaista 
murhetta ja sairautta, kärsimystä ja itsekkyyttä, riitelyä ja tappelemis-
ta. Missä on vika? Mitä tapahtui, niin että kaunis maailma meni pilalle 
ja ihmisistä tuli onnettomia?

Synti ilmestyi ja pilasi Jumalan ihanan maailman. Tänään mietimme 
nyt yhdessä, mitä synti oikein on. 

Kuva 2-2  Jumalan lain rikkomista

Synti on Jumalan lain rikkomista (1. Joh. 3:4). Jumala, joka loi maa-
ilman ja myös ihmiset sen asukkaiksi, kertoi Raamatussa, kuinka 
ihmisten tulisi elää. Hän antoi ohjeeksi 10 käskyä. 

Älä lue listaa 10 käskystä äläkä kommentoi niitä enempää nyt, sillä siihen 
menisi liian paljon aikaa.

Jumala sanoi: ”Sinulla ei saa olla muita jumalia” (2. Moos. 20:3), mut-
ta kuitenkin pidämme muita ihmisiä tai asioita Jumalalle kuuluvalla 
sijalla elämässämme.

Jumala sanoi: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” (2. Moos. 20:12), mutta me 
olemme useasti olleet tottelemattomia vanhemmillemme.

Jumala sanoi: ”Älä varasta” (2. Moos. 20:15), mutta me olemme 
varastaneet.

Jumala sanoi: ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan” 
(2. Moos. 20:16), mutta me olemme puhuneet valheita toisistamme.

Raamattu sanoo, että jos olemme rikkoneet vain yhtäkin Jumalan 
käskyistä, olemme syypäitä kaikkien rikkomiseen (Jaak. 2:10). Olem-
me olleet Jumalalle tottelemattomia eli tehneet syntiä.

Jeesus toi kerran muutamalla sanalla esiin kaikkien käskyjen kes-
keisimmän sisällön sanoessaan: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, 
koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi” ja 
”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Mark. 12:30, 31). Olemme-
ko pystyneet aina rakastamaan Jumalaa ja toisia ihmisiä tällä tavalla?   

Kuva 2-3  Epätäydellisyyttä

Synti on sitä, ettemme pysty olemaan niin hyviä kuin Jumala haluaa 
meidän olevan. Raamattu sanoo: ”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä 
ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” (Room. 3:23). Mitä se tarkoittaa? 
Tässä kuvassa näemme syvän kuilun. Se puoli, jolla lapset seisovat, 
kuvaa meidän elämäämme. Toinen puoli kuvaa Jumalan täydellisyyt-
tä. Voimme yrittää olla puhtaita ja täydellisiä tekemällä hyviä tekoja, 
mutta se ei riitä. Voimme yrittää käyttäytyä hyvin, käydä kirkossa, 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jakeet Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jakeet Raamatustasi.

PowerPoint-kuva 2-3a

PowerPoint-kuva 2-3b

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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antaa rahaa köyhille ja nälkäisille, mutta silti rikomme Jumalan lakeja 
emmekä yllä Jumalan vaatimusten tasolle.

Kerran eräs pappi kysyi pieneltä tytöltä: ”Tiedätkö, miten pääsee 
taivaaseen?” Tyttö vastasi: ”Olemalla kiltti.”

”Miten kiltti täytyy olla?” pappi kysyi.

”Kauhean kiltti”, vastasi tyttö.

”Oletko sinä niin kiltti?” pappi kysyi tytöltä.

”En varmaankaan ole”, tyttö vastasi.

”En minäkään”, sanoi pappi, ”en pysty olemaan tarpeeksi kiltti pääs-
täkseni taivaaseen.”

Tyttö katsoi pappia silmät selällään, yllättyneenä. Jos pappi ei pysty 
olemaan niin kiltti, että pääsisi taivaaseen, niin kuka sitten pystyy? 
Silloin pappi selitti tytölle, kuinka vain Jeesuksen avulla voi saada 
synnit anteeksi ja olla valmiina taivasta varten. Emme me kukaan 
pysty olemaan yhtä täydellisiä kuin Jumala.

Kuva 2-4  Synti erottaa meidät Jumalasta

Mitä synti aiheuttaa elämässämme? Synti pilaa elämämme niin, ettei 
meillä ole sitä iloa ja rauhaa, josta meidät on tarkoitettu nauttimaan. 
Synti myös vahingoittaa toisia ihmisiä, mutta ennen kaikkea synti 
erottaa meidät Jumalasta. Jumala on pyhä ja Jumala vihaa syntiä. Ju-
mala ja synti eivät voi olla yhdessä. Niinpä joka kerran, kun teemme 
syntiä, me myös olemme tottelemattomia Jumalalle ja se on vakava 
asia. Synti ansaitsee rangaistuksen. Synti on kuin kauhea sairaus, 
joka pahenee jatkuvasti ja lopulta pilaa koko elämämme. Emme voi 
lakata tekemästä syntiä, vaikka kuinka yrittäisimme. Tahtomattamme 
teemme väärin.

Kun kasvamme aikuisiksi, elämämme ei muutu paremmaksi vaan 
huonommaksi. Koska meissä on syntiä, emme voi olla yhteydessä 
Jumalaan. Olemme epäpuhtaita. Itse asiassa ansaitsemme olla erossa 
Jumalasta ikuisesti. 

Kuva 2-5  Olemme syntisiä

Emme ainoastaan tee syntiä, vaan me myös olemme syntisiä. Tämä 
johtuu siitä, että olemme syntyneet syntisinä. Alusta asti meissä on 
ollut halu tehdä mieluummin väärin kuin oikein. Raamatussa sano-
taan: ”Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa!” 
(Jer. 17:9). Pahat tekomme tulevat pahan sydämemme sisältä. Oletko 
koskaan ihmetellyt, miten pikkulapsi oppii tekemään pahaa? Kuinka 
se osaa olla tottelematon, valehdella, murjottaa tai olla vihainen? Ke-
nenkään ei tarvitse käydä koulua oppiakseen tekemään pahaa. Synti 
asuu sydämessämme ja näkyy elämässämme.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Kuva 2-6  Teemme syntiä

Emme pysty lopettamaan pahan tekemistä, vaikka joudummekin 
häpeämään sitä Jumalan edessä. Meillä ei ole voimaa muuttaa itse-
ämme. Jumala on ainoa, joka voi muuttaa meidät. Me tappelemme 
toisten kanssa, joskus oikein yritämme satuttaa sanoillamme, toisi-
naan jopa nyrkein ja potkien. Me varastamme, lunttaamme ja yritäm-
me uskotella olleemme ahkeria. Mustasukkaisuus, viha, itsekkyys ja 
pahat ajatukset, kiroileminen ja pahanpuhuminen ovat nekin syntiä. 

Kaikki nämä väärät asiat ovat Jumalan vastaisia. Tiedätkö, mikä on 
suurin synti? Suurin synti on se, ettei rakasta Jeesusta. Jumala rakasti 
meitä niin paljon, että hän lähetti Poikansa, Jeesuksen, kuolemaan mei-
dän puolestamme. Jeesus kuoli ristillä ja kantoi meidän syntimme. Hän 
uhrasi elämänsä ja kärsi meidän rangaistuksemme. Oletko koskaan 
pyytänyt Jeesusta olemaan Pelastajasi? Rakastatko Jeesusta niin kuin 
sinun pitäisi? Kaikkein raskain synti on olla välittämättä Jeesuksesta.

Kuva 2-7  Meidän tulee kääntyä synnistämme

Mitä meidän sitten tulisi tehdä, kun tajuamme olevamme syntisiä? 
Meidän tulee kääntyä synneistämme Jumalan puoleen. Meidän pitää 
haluta päästä synnistä eroon. Raamattu kertoo spitaalisesta miehestä, 
joka tuli Jeesuksen luo. Spitaali on kauhistuttava sairaus, joka siihen 
aikaan johti kuolemaan. Jeesus oli opettamassa eräässä Galilean kau-
pungissa, kun mies tuli ja polvistui Jeesuksen eteen.

”Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut”, hän rukoili 
(Luuk. 5:12).

Tavallisesti spitaalisia ei päästetty kaupunkiin, mutta tämä mies tuli 
Jeesuksen luo, koska toivoi voivansa parantua tästä kauheasta sairau-
desta. Millaisena hän tuli? Hän tuli juuri sellaisena kuin hän oli, yltä 
päältä spitaalin saastuttamana. Hän ei yrittänyt peitellä sairauttansa. 

Millaisina meidän tulisi lähestyä Jeesusta? Meidänkin on tultava sel-
laisina kuin olemme ja kerrottava Jeesukselle, että olemme syntisiä ja 
pyydettävä häntä puhdistamaan meidät.

Raamattu kertoo, mitä spitaaliselle tapahtui. ”Jeesus ojensi kätensä, 
kosketti miestä ja sanoi: Minä tahdon. Tule puhtaaksi. Tauti lähti 
miehestä heti” (Luuk. 5:13).  Sillä hetkellä spitaalinen parantui täysin.

Tahdotko tulla Jeesuksen luo ja sanoa: ”Olen syntinen, mutta sinä 
voit puhdistaa minut”? Jeesus lupaa: ”Sitä, joka luokseni tulee, minä 
en aja pois” (Joh. 6:37). Jeesus ei aja sinua pois, kun käännyt synnis-
täsi ja pyydät häntä pelastamaan sinut. On todella ihanaa vapautua 
synnistä, vielä ihanampaa kuin parantua spitaalista. 

Jos haluaisit pyytää Jeesusta pelastamaan sinut synnistä tänään etkä 
oikein tiedä, miten se tapahtuu, tule kerhon lopussa luokseni. Seison 
yleensä täällä (kerro tarkka paikka). Näytän sinulle Raamatusta, miten 
voit ottaa Jeesuksen vastaan. Voimme myös rukoilla yhdessä.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Oppitunti 3
Kuka on Jeesus Kristus?

Raamatunkohdat opettajalle

Matt. 17:1-9
Joh. 1:1-12
Ilm. 1:9-18 

Havaintovälineet

•	 Kierrekirjan 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 Kuka on Jeesus Kristus?
Kuva 3-2 Poika Jumala
Kuva 3-3 Jeesus tuli ihmiseksi
Kuva 3-4 Jeesus eli täydellisen elämän
Kuva 3-5 Jeesus on ainoa Pelastaja
Kuva 3-6 Herra Jeesus, kuningasten
  Kuningas
Kuva 3-7 Meidän tulee pyytää Jeesusta
  pelastamaan itsemme
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Oppitunti

Kuva 3-1  Kuka on Jeesus Kristus?

Kuka on tärkein henkilö, joka on koskaan elänyt maan päällä? Kuka 
on erilainen kuin kukaan muu? Kyllä, hän on Jeesus Kristus. Kukaan 
ei ole syntynyt, elänyt, kuollut tai noussut ylös niin kuin Jeesus. Siksi 
onkin hyvä miettiä hetki, kuka Jeesus oikein on.  

Kuva 3-2  Poika Jumala

Jeesus on Jumalan Poika ja hän on Jumala. Raamattu opettaa: ”Kaik-
ki syntyi Sanan voimalla” (Joh. 1:3) eli Jeesus on Luoja. Raamattu 
sanoo: ”Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta” (Kol. 1:17) eli 
Jeesus on ikuinen. Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan. Hänellä 
ei ole alkua eikä loppua.

Raamatun mukaan Jeesus on pyhä, viaton ja tahraton (Hepr. 7:26) 
ja kaikkivoimainen (Fil. 3:21). Raamattu sanoo myös, että Jeesus 
on ”Immanuel – Jumala on meidän kanssamme” (Matt. 1:23) ja 
hän on Jumala (Hepr. 1:8). Jeesus itse myös sanoo olevansa Jumala 
(Joh. 10:30-33). Siksi Jeesus on erilainen kuin muut ihmiset. 

Eräänä päivänä maan päällä ollessaan Jeesus näytti suuruutensa kol-
melle läheisimmälle ystävälleen. Hän vei Pietarin, Jaakobin ja Jo-
hanneksen kanssaan korkealle vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. 
Jotain ihmeellistä tapahtui. Jeesuksen kasvot alkoivat loistaa kirkkaa-
na kuin aurinko ja hänen vaatteensakin kimmelsivät. Hän oli niin 
sädehtivä, että Pietari, Jaakob ja Johannes tuskin pystyivät katso-
maan häntä. Vuorella Isä Jumala puhui taivaasta ja sanoi: ”Tämä on 
minun rakas Poikani, johon mina olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!” 
(Matt. 17:5).

Opetuslapset eivät koskaan unohtaneet tätä tapahtumaa. Monta 
vuotta jälkeenpäin Pietari kirjoitti: ”Olimme omin silmin saaneet 
nähdä hänen jumalallisen suuruutensa” (2. Piet. 1:16). Pietari muisti, 
miten upea ja mahtava Jeesus oli.

Kuva 3-3  Jeesus tuli ihmiseksi

Miten ihmeellistä onkaan, että Jumalan Pojasta tuli ihminen! Ihme 
oli sekin, miten Jumala valmisti ruumiin Jeesukselle, että hän voisi 
syntyä vauvana Betlehemissä. Jeesuksella oli äiti kuten kenellä ta-
hansa pienokaisella, mutta hänen oikea isänsä ei ollut ihminen, vaan 
Jumala.

Minkä muutoksen Jeesus kokikaan, kun hän jätti kauniin taivaallisen 
kotinsa ja muutti syntiseen maailmaamme asumaan. Tallissa synty-
minen oli kaukana taivaan ihanuuksista ja kunniasta. Jeesus tuli maa-
ilmaan osoittaakseen, millainen Jumala on, ja vapauttaakseen meidät 
synneistämme. Ei ihme, että Jeesuksen syntymisen yönä enkelit lau-
loivat ylistyslaulua, sillä Jeesus oli sekä täysi Jumala että täysi ihminen.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jakeet Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jakeet Raamatustasi.



Mitä jokaisen lapsen pitäisi tietää?

14

Kuva 3-4  Jeesus eli täydellisen elämän

Jeesus ei jäänyt vauvaksi, vaan kasvoi eläen täydellistä elämää. Miten 
ihanaa sellainen elämä varmasti onkaan!  Jeesus tyynnytti tuulen ja 
meren myrskyisenä päivänä. Hän ruokki 5000 ihmistä viidellä leivällä 
ja kahdella kalalla. Hän paransi sairaita ja herätti kuolleita. Hän voitti 
Jumalan vihollisen saatanan. Hänellä oli voima antaa syntejä anteek-
si. Hän oli taitava opettaja. ”Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut 
sillä tavoin kuin hän” (Joh. 7:46).

Koska Jeesus eli ihmisenä täällä maan päällä, hän ymmärtää mei-
tä täydellisesti. Hän tietää, millaista on kohdata kiusauksia tai olla 
köyhä tai nälkäinen tai miltä tuntuu, jos joku vihaa, pilkkaa tai lyö. 
Kuitenkaan koko elämänsä aikana Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä, ei 
kertaakaan, ei ajatuksin, sanoin eikä teoin. Hän on ainoa, joka nou-
datti Jumalan käskyjä täydellisesti. Jeesuksen elämä oli moitteetonta.

Kuva 3-5  Jeesus on ainoa Pelastaja

Jeesus tuli maan päälle siksi, että voisi pelastaa meidät ja vapauttaa 
meidät kaikesta synnistä ja pahasta, jota elämässämme on. Ei ollut 
ketään muuta, joka olisi kyennyt maksamaan syntien hinnan, avaa-
maan taivaan portit ja päästämään meidät sisään!

Satoja vuosia ennen Jeesuksen tulemista maan päälle Jumala käski 
ihmisiä uhraamaan karitsoja syntien edestä. Miksi? Koska Raamattu 
sanoo: ”Eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhri-
verta” (Hepr. 9:22). Uhrilammas oli vertauskuva Jeesuksesta, joka 
eräänä päivänä kuolisi ristillä ihmisten syntien tähden. Eläinten veri 
ei voinut ottaa syntejä pois. Raamatussa Jeesusta sanotaan Jumalan 
Karitsaksi. Jumala otti meidän syntimme ja ne laitettiin Jeesuksen 
päälle. Jeesus maksoi verellään synneistämme ja vääryyksistämme. 
Mutta Jeesus nousi kuolleista! Hän on elävä Vapahtaja ja ainoa Pe-
lastaja, joka voi vapauttaa synnistä.

Kuva 3-6  Herra Jeesus, kuningasten Kuningas

Jeesus on kuningasten Kuningas ja herrain Herra. Hän on koko 
maailman hallitsija, joka elää ikuisesti. Raamatun viimeisen kirjan 
kirjoittaja, mies nimeltä Johannes, kertoo, miltä Jeesus näytti ilmes-
tyessään hänelle:

”Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänen jalkansa välkehtivät 
kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi, ja hänen äänensä oli kuin suur-
ten vesien pauhu… Hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän 
aurinko” (Ilm. 1:14-16).

Kun Johannes näki kirkastetun Jeesuksen, hän kaatui kuin kuolleena 
Jeesuksen jalkojen juureen. Tällainen Jeesus on yhä tänäänkin – ku-
ningasten Kuningas ja herrain Herra.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jakeet Raamatustasi.
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Kuva 3-7  Meidän tulee pyytää Jeesusta pelastamaan 
itsemme

Raamatussa sanotaan: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut” 
(Apt. 16:31). Mitä Jeesukseen uskominen oikein tarkoittaa? 

Käytetään rikkinäistä kännykkää esimerkkinä. Kenelle veisit rik-
koutuneen kännykän korjattavaksi? Lihakauppialle vai leipurille? Ei 
kummallekaan, vaan veisit sen tietysti kännykkäliikkeeseen, josta 
puhelin on ostettu.

Miten käyttäydyt kännykkäliikkeessä? Pidätkö kännykän omassa kä-
dessäsi ja pyydät myyjää korjaamaan sen silmiesi edessä? Ei sentään! 
Ojennat puhelimen myyjälle ja pyydät lähettämään sen huoltoon.

Meidän elämämme on rikkoutunut synnin takia. Kuka voi auttaa 
korjaamisessa? En minä etkä sinä itse, vaan Jeesus, Jumalan Poika, 
on ainoa, joka pystyy korjaamaan rikkinäisen elämän.

Miten voit toimia, jos haluat tulla Jeesuksen luo? Pyydä Jeesusta 
Pelastajaksi ja koko elämäsi hallitsijaksi. Toisin sanoen voit ojentaa 
elämäsi Jeesukselle ja luottaa siihen, että hän on hyvä korjaaja. Kun 
luotat Jeesukseen tällä tavalla, saat syntisi anteeksi ja sinusta tulee Ju-
malan lapsi. Jumala katsoo sinua Jeesuksen hyvyyden valossa ja antaa 
sinulle uuden elämän. Hänen Pyhä Henkensä tulee asumaan sinuun. 

Haluatko pyytää Jeesusta pelastamaan sinut? Raamattu kehottaa: 
”Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut” (Apt. 16:31).

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Oppitunti 4
Mitä Jeesus teki?

Raamatunkohdat opettajalle

Joh. 19, 20
Apt. 1:8-11 

Havaintovälineet

•	 Kierrekirjan 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 Mitä Jeesus teki?
Kuva 4-2 Jeesus kuoli syntiemme takia
Kuva 4-3 Jeesus nousi kuolleista
Kuva 4-4 Jeesus nousi ylös taivaaseen
Kuva 4-5 Jeesus elää ikuisesti
Kuva 4-6 Jeesus tulee takaisin
Kuva 4-7 Oletko valmis kohtaamaan
  Jeesuksen?
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Oppitunti

Kuva 4-1  Mitä Jeesus teki?

Kanaemokertomuksessa 10 pikku kananpoikaa oli suojassa pesäs-
sään emon siipien alla. Yhtäkkiä kuiva nurmikko niiden ympärillä 
syttyi palamaan ja koko piha oli ilmiliekeissä. Seuraavana päivänä 
palon sammuttua maanviljelijä tuli tarkastelemaan tilannetta ja löysi 
pihalta hiiltyneen kanaemon. Kun hän varovasti siirsi kanaa syjään, 
10 kananpoikaa juoksi emon siipien alta. Emo olisi itse voinut len-
tämällä pelastaa itsensä, mutta se oli jäänyt pesäänsä ja antoi näin 
elämänsä suojellakseen poikasiaan.

Tämä kertomus on kuva siitä, mitä Jeesus on tehnyt meille. Hän kuoli 
pelastaakseen meidät synnin rangaistukselta.

Kuva 4-2  Jeesus kuoli syntiemme takia

Raamatussa sanotaan: ”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi” 
(1. Kor. 15:3). Pääsiäisenä muistamme Jeesuksen kärsimystä, kuo-
lemaa ja ylösnousemusta. Jeesusta ruoskittiin ja lyötiin, vaikkeivät 
hänen vihamiehensä pystyneet sanomaan, mitä väärää hän olisi teh-
nyt. Sotilaat veivät Jeesuksen Jerusalemin ulkopuoliselle kukkulalle ja 
ristiinnaulitsivat hänet. Jeesus riippui ristillä kuusi tuntia – aamusta 
klo 9:stä iltapäivään klo 15:een saakka. Keskipäivän aikaan tuli aivan 
pimeää. Miksi? Koska silloin Jumala laittoi Jeesuksen päälle kaikki 
syntimme, kuten hän oli Raamatussa luvannut.

Oli kuin Jumala olisi ottanut koko maailman synnit käsiinsä. Toi-
sessa kädessä olivat niiden ihmisten synnit, jotka uskoivat Jumalaan 
ennen Jeesuksen syntymää ja toisessa kädessä niiden, jotka tulisivat 
uskomaan Jeesukseen jälkeenpäin. Oli kuin Jumala olisi tuonut mo-
lemmat kätensä kuolevan Jeesuksen pään päälle, jättänyt meidän 
syntimme ja kaikki vääryydet hänen kannettavakseen.

Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme ja kärsi meidän rangaistuk-
semme. Raamattu sanoo: ”Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 
meidät kaikesta synnistä” (1. Joh. 1:7). Lopulta Jeesus sanoi: ”Se on 
täytetty” (Joh. 19:30). Hän huusi myös: ”Isä, sinun käsiisi minä uskon 
henkeni” (Luuk. 23:46). Sitten Jeesus kuoli. Kukaan ei ottanut Jee-
susta hengiltä. Hän olisi voinut halutessaan astua alas ristiltä, mutta 
hän uhrasi elämänsä pelastaakseen meidät.     

Kuva 4-3  Jeesus nousi kuolleista

Jeesuksen ruumis vietiin kallioon hakattuun hautaan. Suuri kivi vie-
ritettiin haudan suulle. Mutta Jeesus ei jäänyt hautaan. Jumala herätti 
hänet kuolleista ja nyt hän elää ikuisesti. Se oli hämmästyttävä ihme! 
Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus näyttäytyi opetuslapsilleen ja muil-
lekin, kerrankin 500 hengen joukolle. He näkivät Jeesuksen, koskivat 
häneen, puhuivat ja söivät hänen kanssaan. 

Koska Jeesus nousi kuolleista, tiedämme, että hän todella on Jumalan 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jakeet Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Poika ja että kaikki hänen sanansa pitivät paikkansa. Samasta syystä 
tiedämme, että syntiemme hinta on nyt kokonaan maksettu.

Kuva 4-4  Jeesus nousi ylös taivaaseen

40 päivää kuolleista nousemisensa jälkeen Jeesus keskusteli opetus-
lasten kanssa. Yhtäkkiä Jeesus alkoi kohota ilmaan. Hän nousi yhä 
ylemmäs, kunnes pilvi peitti hänet näkyvistä. Jeesus oli lähtenyt tästä 
maailmasta ja hän meni taivaaseen Isänsä luo, missä hän nyt elää.

Kuva 4-5  Jeesus elää ikuisesti

Jeesuksen palattua taivaaseen Isä Jumala antoi hänelle kunniapaikan. 
Jeesus on kuningasten Kuningas, herrojen Herra. Hän elää ikuisesti. 
Hän tietää meistä kaiken ja rukoilee Isää Jumalaa niiden puolesta, 
jotka tuntevat hänet ja rakastavat häntä. Hän voi auttaa meitä kaikissa 
tarpeissamme (Hepr. 2:18; 4:15-16; 7:25).

Kuva 4-6  Jeesus tulee takaisin

Ihmiset haluaisivat aina tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tie-
dätkö, mikä on tulevaisuuden kaikkein tärkein tapahtuma? Jeesuksen 
paluu takaisin maan päälle. Hän ei enää tule vauvana, vaan suuressa 
voimassa ja loistossa. Me emme voi tietää, milloin se tapahtuu – se 
päivä voisi olla tänäänkin. Kuitenkin Jeesus on luvannut: ”Minä…
tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä 
missä minä olen” (Joh. 14:3). Jeesus tulee takaisin viedäkseen kaikki 
omansa taivaaseen.

Mutta hän tulee myös siksi, että hän toimii tuomarina niille, jotka ei-
vät ole halunneet vastaanottaa häntä Pelastajana. Lisäksi Jeesus tulee 
hallitakseen Kuninkaana.

Kuva 4-7  Oletko valmis kohtaamaan Jeesuksen?

Olisitko valmis, jos Jeesus tulisi takaisin tänään? Olisitko niiden 
joukossa, jotka kuuluvat Jeesukselle ja lähtevät Jeesuksen kanssa 
taivaaseen asuakseen siellä ikuisesti? Vai joutuisiko Jeesus sanomaan 
sinulle jonakin päivänä: ”En tunne sinua. Joudut pois minun luotani. 
Et koskaan ollut minun ystäviäni” (Matt. 7:23).

Miten voimme valmistautua Jeesuksen kohtaamiseen? Meidän tulee 
uskoa Jeesukseen Jumalan Poikana, joka kärsi meidän syntiemme 
rangaistuksen ristillä. Meidän on käännyttävä väärältä tieltä ja luotet-
tava Jeesukseen Pelastajanamme. Ei riitä, että uskomme hänen syn-
tyneen Betlehemissä tai eläneen täydellisen elämän, kuolleen ristillä 
tai nousseen ylös kuolleista ja menneen takaisin taivaaseen. Et täysin 
usko Jeesukseen ellet luota hänen voivan pelastaa sinua synneistä. Jos 
haluat Jeesuksen olevan Pelastajasi, voit sanoa hänelle näin: ”Rakas 
Jeesus, olen tehnyt syntiä. Kiitos, että kuolit ristillä puolestani. Pyy-
dän, että pelastat minut syntieni rangaistukselta.”

Raamattu lupaa: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, 
pelastuu” (Room. 10:13).

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Oppitunti 5
Mikä on Raamattu?

Raamatunkohdat opettajalle

2. Tim. 3:14-17
2. Piet. 1:19-21 

Havaintovälineet

•	 Kierrekirjan 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 Mikä on Raamattu?
Kuva 5-2 Jumalan sana
Kuva 5-3 Ehdoton totuus
Kuva 5-4 Ikuinen
Kuva 5-5 Valmis
Kuva 5-6 Elämää muuttava
Kuva 5-7 Lue, usko, opettele ja tottele
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Oppitunti

Kuva 5-1  Mikä on Raamattu?

Jos vanhempasi olisivat matkalla kaukaisessa maassa, he eivät voisi 
päivittäin jutella kanssasi. Et pystyisi näkemään heitä, mutta miten 
saattaisit kuulla, mitä he haluavat kertoa sinulle? Ehkä he voisivat 
kirjoittaa sinulle kirjeitä tai sähköpostia. Jumalakin halusi puhua 
meille. Hän ei voinut antaa meidän nähdä itseään, sillä hän on henki 
(Joh. 4:24) ja hänen kirkkautensa on niin suuri, että me sokeutuisim-
me sen vaikutuksesta.

Kuitenkin Jumala puhui meille toisella tavalla, lähettämällä luettavak-
semme pitkän kirjeen. Raamattu on se kirje ja siitä saamme selville, 
mitä Jumala haluaa meidän tietävän ja tekevän. 

Nosta Raamattusi lasten näkyville.

Kuva 5-2  Jumalan sana

Jumala ei kirjoittanut kirjettänsä kynällä tai tietokoneella, kuten me 
kirjoitamme. Hän valitsi noin 40 miestä, jotka elivät eri aikoina. 
Nämä miehet rakastivat Jumalaa. Jumala ohjasi heitä kirjoittamaan 
Raamatun kirjat (2. Piet. 1:21). Raamatun ensimmäinen osa kirjoi-
tettiin noin 3400 vuotta sitten, jälkimmäinen osa noin 1500 vuotta 
myöhemmin. Siitä on jo kauan. Jumala johdatti kirjoittajia kaikessa 
antaen viisautta jokaiseen sanaan (2. Tim. 3:16). Hän myös huolehti 
siitä, ettei mikään kirjoitus joutunut hukkaan ja että kaikki lopulta 
painettiin meidänkin aikamme Raamattuihin. Raamattu on totisesti 
Jumalan sanaa.

Kuva 5-3  Ehdoton totuus

Tekivätkö Raamatun kirjoittajat virheitä? Eivät! Jumala valvoi, ettei 
sellaista päässyt tapahtumaan. Raamattu on kokonaan totta. Miten 
voimme tietää sen varmasti?

Yksi todiste on Jeesuksen omissa sanoissa. Kaikki, mitä Jeesus sa-
noo, on totta. Hän itse sanoi esimerkiksi näin: ”Sinun sanasi on 
totuus” (Joh. 17:17).

Toinen todiste on siinä, että Raamattu kertoi tulevista tapahtumista 
jo kauan ennen kuin ne tapahtuivat. Satoja vuosia ennen Jeesuksen 
syntymää hänestä oli kirjoitettu yli 300 yksityiskohtaa, jotka kaikki 
toteutuivat tarkasti.

Vielä yksi todiste: kun pyydämme Jeesusta Pelastajaksemme, saam-
me Raamatun mukaan syntimme anteeksi ja elämämme muuttuu. 
Aina kun joku tulee Jeesuksen luo ja pyytää häntä antamaan synnit 
anteeksi, tämän elämä muuttuu erilaiseksi. Se todistaa Raamatun 
paikkansapitävyyden puolesta. 

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.
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Kuva 5-4  Ikuinen

Onko joku joskus luvannut sinulle jotakin, mutta ei ole pitänyt lu-
paustaan? Toisinaan ihmisten sanoihin ei voi luottaa. Jumalan sana, 
Raamattu, on kuitenkin erilainen. Jumalan sana ei muutu koskaan, 
se on ikuinen. Vaikka kaikki muut ihmiset olisivat epäluotettavia, 
muista Jeesuksen sanat: ”Minun sanani eivät katoa” (Matt. 24:35).

Jumalan sana on ikuinen. Monet ovat yrittäneet estää Raamattujen 
painattamista, niitä on jopa yritetty polttaa. Yli 100 vuotta sitten mies 
nimeltä Voltaire sanoi: ”100 vuoden päästä kukaan ei lue Raamat-
tua.” Kuitenkin nykyäänkin erikielisiä Raamattuja luetaan ja painetaan 
enemmän kuin mitään muuta kirjaa. Raamattua rakastetaan yhä, sillä 
se on Jumalan sana. Raamattuun voit luottaa täysin, se säilyy ikuisesti. 

Kuva 5-5  Valmis

Raamattu on valmis ja täydellinen kirja. Jumala on varoittanut, ettei 
siihen saa lisätä mitään eikä ottaa mitään pois (Ilm. 22:18-19). Raa-
matussa on 66 kirjaa. Joka kirjalla on oma nimensä. Jumalan vaiku-
tuksesta näiden kirjojen kirjoittajat kirjoittivat Raamattuun kaiken, 
minkä Jumala haluaa meidän tietävän. Raamattu kertoo uskosta, 
joka ”pyhille on kertakaikkisesti annettu” (Juud. 3). Jumala näytti 
selkeästi, mihin meidän tulee uskoa ja mitä meidän tulee tehdä. Raa-
mattu on Jumalan ainoa kirje meille. Muut ihmiset voivat kirjoittaa ja 
sanoa kauniita asioita, mutta niitä ei voi verrata Jumalan kirjeeseen, 
Raamattuun.

Kuva 5-6  Elämää muuttava

Raamattu on ihmeellinen kirja, joka voi muuttaa elämämme. Se 
on voimallista Jumalan sanaa. Se näyttää meille syntimme, johtaa 
meidät Jeesuksen antamaan uuteen elämään ja tekee meistä vahvoja 
uskovia. Raamattu todella on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen 
(Room. 1:16).

Raamatun päätarkoitus on johtaa meidät uskomaan Jeesukseen, jot-
ta voisimme elää hänelle (Joh. 20:31). Raamattu kertoo Timoteus-
nimisestä pojasta, jonka äiti ja isoäiti lukivat hänelle Raamattua, kun 
hän vielä oli lapsi. Myöhemmin Timoteus uskoi Jeesukseen henkilö-
kohtaisesti. Aikuisena hänestä tuli lähetystyöntekijä ja hän matkusti 
ympäriinsä kertoen ihmisille Jeesuksesta. Timoteuksen elämä oli 
rohkaiseva esimerkki muille siitä, mitä Jumala voi tehdä.

 Tahdotko Jumalan muuttavan sinun elämäsi? Jos haluat, niin tee niin 
kuin Timoteus, monet muut ja minäkin olemme tehneet: usko Raa-
matun sanomaan, käänny pois synnistä ja pyydä Jeesusta sydämeesi 
ja elämääsi. Raamattu lupaa: ”Hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, 
jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa” (Hepr. 7:25). Haluai-
sitko Jeesuksen pelastavan sinut? Jos tahdot kysyä jotain tai jutella, 
se onnistuu kerhon jälkeen. Kerron mielelläni lisää siitä, miten voit 
pyytää Jeesuksen sydämeesi.  

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.

Lue (tai anna vanhemman lapsen 
lukea) jae Raamatustasi.



Mitä jokaisen lapsen pitäisi tietää?
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Kuva 5-7  Lue, usko, opettele ja tottele

Mitä meidän pitäisi tehdä Raamatulla? Meidän pitäisi lukea sitä tai 
pyytää jotakuta muuta lukemaan sitä meille. 

Miltä sinusta tuntuisi, jos kirjoittaisit kirjeen, mutta vastaanottaja ei 
vaivautuisi lukemaan sitä? Jumala toivoo meidän lukevan Raamattua 
usein, mieluiten joka päivä. 

Meidän pitäisi myös uskoa Raamatun olevan totta. Vaikka emme aina 
ymmärrä kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, voimme luottaa Jumalan 
olevan sanojensa takana. Jos muut epäilevät Raamatun sanomaa, se 
heille sallittakoon, mutta meidän kannattaa muistaa Raamatun ole-
van Jumalan sanaa. Jumalan viholliset oikein toivovat meidän olevan 
epäileväisiä Raamatun suhteen.

Meidän kannattaa opetella raamatunlauseita ulkoa. Emme voi aina 
kantaa Raamattua mukanamme, mutta jos opettelemme joitakin ja-
keita ulkoa, meillä on aina Jumalan sana mukana – sydämissämme. 
Jumala kehottaa meitä tekemään niin.

Meidän pitäisi myös totella Raamattua. Kun luet Raamattua tai kuu-
let raamatunopetusta, muista toimia sen mukaisesti. Kun elät Juma-
lan tahdon mukaan, voit kokea uudenlaista iloa ja onnea.

Toivon, että sinäkin voit yhtyä näihin Raamatun sanoihin: ”Kuin-
ka rakastankaan sinun lakiasi!” (Ps. 119:97a). Kuinka rakastankaan 
Raamattua!

PowerPoint-kuva 5-7a

PowerPoint-kuva 5-7b

PowerPoint-kuva 5-7c

PowerPoint-kuva 5-7d

PowerPoint-kuva 5-7e



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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