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SUURIN
Kaikkein

kertomus

Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaistu luvalla. Toimitettu suomeksi 2013. 
Tuotetta saa kopioida vain henkilökohtaista, voittoa tavoittelematonta ja 
ei-kaupallista käyttöä varten.  
Tarkista sivulta www.teachkids.eu/fi käyttölupaan liittyvät yksityiskohdat.

HUOMIO! 
Tähän sarjaan liittyvän kuvamateriaalin voi ostaa useimmista 
CEF:in toimistoista ja verkkokaupoista Euroopassa.  
Tutustu listaan sivulla www.teachkids.eu/fi kohdassa “Yhteystiedot”.
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Johdanto

Raamatun totuuksien opettaminen
Raamatun totuuksien opettaminen lapsille on kristittyjen tärkeimpiä tehtäviä. Siihen sisältyy kaksi 
keskeistä asiaa: evankeliumin opettaminen lapsille, jotka eivät tunne Jeesusta ja uskovien lasten hen-
gellisen kasvun tukeminen.

Lasten on tärkeää saada kuulla evankeliumi. Siihen kuuluu sanoma Jumalasta, ihmisen syntisyydestä, 
Jeesuksen persoonasta ja sovitustyöstä sekä pelastuksen vastaanottamisesta. Kaikki nämä aiheet sisältävät 
useita keskeisiä kristinuskon totuuksia, jotka lasten on tärkeää oppia.

Jumala
Jotta lapsi voi muodostaa Jumalasta oikean kuvan, hänen tulee tietää, mitä Jumala ilmoittaa itsestään 
Raamatussa. Opeta lapselle mm. Jumalan suuruudesta, pyhyydestä ja rakkaudesta, siitä että hän on 
kaikkivaltias ja kaikkivoipa, hän on viisas ja tietää kaiken.

Ihmisen syntisyys
Jotta lapsi voisi ymmärtää evankeliumin, on välttämätöntä opettaa, mitä synti on, keitä se koskettaa 
ja mitä se aiheuttaa. Raamatun mukaan kaikki ihmiset ovat syntisiä luonnostaan ja tekevät siksi vääriä 
tekoja. Synti on tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan ja se johtaa eroon Jumalasta.

Jeesus Kristus
Opeta keskeiset asiat Jeesuksesta. Jeesus on Jumalan Poika, joka tuli ihmiseksi. Hän eli synnittömän 
elämän ja kuoli ristillä sovittaakseen ihmisten synnit. Jeesus nousi kuolleista. Hän meni takaisin taivaa-
seen ja on nyt korotettuna Isän Jumalan luona. 

Pelastuksen vastaanottaminen
Opeta lapselle selkeästi, miten hän voi pelastua eli löytää yhteyden Jeesuksen kanssa. Selitä huolellisesti, 
mitä Jeesuksen luo tuleminen ja uskominen tarkoittavat. Palaa aiheeseen useampaan kertaan, että asia 
tulee ymmärretyksi. 

Näiden kaikkien totuuksien opettaminen ei tietenkään onnistu yhden opetustuokion aikana. Monet 
lapset eivät juuri tunne Raamatun totuuksia tai tietävät niistä vain vähän, joten on parasta ottaa yksi 
asia kerrallaan ja opettaa se selkeästi. Opeta totuuksia, jotka nousevat käsiteltävästä raamatunkerto-
muksesta. Muista, että voit hyödyntää opetuksessa myös muita kerho-ohjelman osia (laulut, leikit, 
raamatunlauseen opetus…)

Evankeliumin selittäminen on hyödyksi niillekin lapsille, jotka jo uskovat Jeesukseen. On kuitenkin 
muistettava, että uskovat lapset tarvitsevat myös opetusta, joka auttaa, ohjaa ja vahvistaa heidän 
hengellistä elämäänsä.

Päätotuuden opettaminen (PT)
Opetettava päätotuus on ”punottu kertomuksen lomaan” pienempinä osioina. Opetuskohdat on 
merkitty tuntisuunnitelmaan. 

Opetuksen sovellus on merkitty tekstin vieressä olevalla pystyviivalla. Muokkaa tarvittaessa sovellus 
omalle opetusryhmällesi sopivaksi. Jos ryhmäsi lapset ovat pieniä, mutta ehdotettu sovellus on suun-
nattu isoille lapsille, vaihda esimerkit ikäryhmälle sopiviksi. Tärkeintä on, että Jumalan sana koskettaa 
juuri niiden lasten elämää, joita opetat.
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Tarjoa mahdollisuutta sielunhoitokeskusteluun (SH)
Kun esität evankeliumin, osa lapsista todennäköisesti uskoo sen heti. He eivät välttämättä tarvitse sen 
enempää apua pelastussanoman ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen. Osalla kuitenkin saattaa olla 
kysymyksiä, joista he haluaisivat keskustella, tai he toivovat, että joku rukoilisi heidän kanssaan. 

Uskovat lapset saattavat tarvita neuvoja elämäänsä. He eivät ehkä tiedä, miten Raamattu opettaa 
toimimaan jossain tilanteessa. Heillä voi olla huolia ja he toivovat jonkun rukoilevan puolestaan. 
Tällaisen avun ja tuen saaminen kerho-ohjaajalta on erittäin tärkeää varsinkin silloin, jos lapsella ei ole 
muita uskovia ihmisiä lähellään. 

Lasten on tärkeää tietää, että he voivat tulla juttelemaan kanssasi hengellisistä asioista ja omista 
huolistaan. Ilmoita selvästi milloin ja missä voit jutella heidän kanssaan. Keskustelumahdollisuuden 
tarjoaminen ei tarkoita samaa kuin lasten kutsuminen seuraamaan Jeesusta. Varmistu, ettei lapsille 
tule väärää käsitystä asiasta. Sielunhoitokeskusteluun tuleminen ei ole ainoa tapa, jolla lapsi voi löytää 
yhteyden Jeesuksen kanssa.

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka ei tunne Jeesusta
”Haluaisitko sinäkin elää Jeesuksen kanssa, mutta et tiedä, miten pääset hänen luokseen? Autan sinua 
mielelläni ja kerron asiasta tarkemmin heti tämän raamattuopetuksen jälkeen. Voit tulla istumaan 
lattialle tänne salin etuosaan, niin tulen juttelemaan kanssasi. Minä en voi ottaa pois syntejä – vain 
Jeesus voi sen tehdä – mutta neuvon sinua ja voimme rukoilla yhdessä.” 

Esimerkki sielunhoitomahdollisuuden tarjoamisesta lapselle, joka uskoo Jeesukseen
”Vaikka uskot sydämessäsi Jeesukseen, sinulle voi tulla välillä epäilyksiä, onko Jeesus sittenkään 
kanssasi. Kerhon lopussa voit jäädä tähän huoneeseen vähäksi aikaa juttelemaan kanssani. Näytän 
sinulle Raamatusta jakeita, jotka rohkaisevat sinua ja voimme vielä rukoilla yhdessä.”

Havaintovälineiden käyttö
Leikkaa flanellokuvat. Tutustu etukäteen kuviin, laita ne kertomuksen mukaiseen järjestykseen ja 
harjoittele niiden sijoittamista taululle. Ohje kuvien asettelusta on kannessa ja tekstin marginaalissa.

Varaa 80 x 100 cm kokoinen pala valkoista tai keltaista flanellikangasta kuvan taustaksi. Kiinnitä 
kangas flanellotaulun päälle. Voit laittaa taustaan pienet merkit helpottaaksesi palojen asettelua 
oikeisiin kohtiin. 

Kirjoita lisäksi opetuksesi päätotuus näkyviin pahville tai taululle. Voit myös tarvittaessa laittaa näkyville 
kertomuksen keskeisen henkilön tai paikan nimet, jotta lasten on helpompi muistaa ne.

Kertomukseen sopivia raamatunlauseita on kaksi eri vaihtoehtoa. Tulosta valitsemasi havainnollistettu 
raamatunlause. Toistamalla lausetta lapset oppivat sen nopeasti. Myös raamatunkohta kannattaa 
opetella samalla.

Tulosta Kertauskisa-tiedostosta kertomuksen palapelikuvat ja merkitse kunkin palan taakse numero. 
Se on pistemäärä, jonka joukkue saa, kun vastaa kysymykseen oikein. Voit halutessasi laminoida tai 
muovittaa palat. Paloista rakennetaan palapeli, jonka voi koota flanellotaululle käyttämällä palojen 
takana flanellotarraa tai seinälle käyttämällä esimerkiksi sinitarraa. Jos opetat suurta lapsiryhmää, 
tulosta palat kaksinkertaisessa koossa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää flanellokuvia myös kertauskisassa.
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Kertauskysymykset
Kertauskysymyksiä voit käyttää heti opetuksen jälkeen tai seuraavalla tapaamiskerralla ennen uutta 
raamatunkertomusta.

Opetuksen kertaaminen on hyödyllistä, sillä voit samalla vahvistaa jo opetettuja asioita ja kisailu on 
yleensä lapsista hauskaa. Kertauskisa…

1  selventää sinulle, paljonko lapset ymmärtävät ja muistavat.

2  auttaa sinua opettajana tietämään, mitä asioita pitää painottaa enemmän, niin että lapset muistavat 
paremmin.

3  on hauska ohjelman osio. Lapset pitävät kilpailemisesta. Kyse on kuitenkin enemmästä kuin 
kisailusta, nimittäin oppimisesta.

Valmiiksi annetut kertauskysymykset liittyvät kaikki raamatunkertomukseen. Kannattaa kuitenkin itse 
lisätä muutama kysymys, joka liittyy lauluihin, raamatunjakeeseen tai muihin opetettaviin asioihin. 
Näin lapset oppivat pitämään kaikkia ohjelman osia tärkeinä.
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Kaikkein suurin kertomus 

Raamatunkohdat opettajalle
Matteus 26:20 – 28:20  
Markus 14:17 – 16:20
Luukas 22:14 – 24:53
Johannes 18 – 20

Päätotuus (PT)

Jeesus kuoli syntisten puolesta ja nousi kuolleista.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta: Usko Jeesukseen, hän 
pelastaa sinut synnistä.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen: Tunnusta Jeesukselle 
väärät teot, hän rakastaa sinua ja antaa sinulle an-
teeksi.

Raamatunlause
”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jot-
ka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa.” (Hepr. 
7:25)

Tai

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että 
antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen 
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen 
elämän.” (Joh. 3:16)

Havaintovälineet
•	 Flanellokuvat

•	 Flanellitausta	

•	 Päätotuus	pahville	kirjoitettuna

•	 Havainnollistettu	raamatunlause
 (2 vaihtoehtoa: Hepr. 7:25 ja Joh. 3:16)

•	 Iso	kalenteri	johdantoa	ja	opetusta	varten

•	 Kertauskisatarvikkeet	

Tuntirunko

Johdanto
Juhlapäivät kalenterissa – Pääsiäinen 

Tapahtumien kulku
  1. Jeesus kertoo opetuslapsilleen, että he joutuvat 

hajalleen ja Pietari kieltää Jeesuksen.

  2. Jeesus rukoilee. Pietari, Jaakob ja Johannes nu-
kahtavat.     PT

  3. Jeesus vangitaan ja viedään ylipapin luo. 
Synti – kateellisuus, viha, valehteleminen, 

se, ettei anna Jeesuksen hallita elämässä

  4.  Pietari sanoo kolmesti, ettei tunne Jeesusta.  
PT, Sovellus

  5. Sotilaat lyövät Jeesusta.

  6. Jeesus puhuu itkeville naisille. 
Synti on vakavaa –

”tänään on pelastuksen päivä”

  7. Simon pakotetaan kantamaan ristiä.

  8. Jeesus naulitaan ristille.   PT
  9. Jeesus antaa elämänsä meidän puolestamme. 

10.  Isä Jumala herättää Jeesuksen kuolleista.

11.  Naiset näkevät tyhjän haudan ja enkeli puhuu 
heille.

Jeesus kuoli kaikkien meidän syntiemme
takia, myös niiden, joita teemme uskovina

12.  Pietari tapaa ylösnousseen Vapahtajan.       SH

Huippukohta
Jeesus menee takaisin taivaaseen.

Lopetus
Oletko valmis kohtaamaan Jeesuksen?   Sovellus
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Johdanto
Näytä kalenteria.

Kalenterissa erityiset juhlapäivät on merkitty eri värillä. Eräs tällainen on 
pääsiäinen. Silloin muistelemme sitä, miten Jeesus kuoli puolestamme ja 
nousi kuolleista. Pääsiäinen ei ole vain sitä, että saadaan pääsiäismunia ja 
on lomaa koulusta. 

Pala 1 – Jeesus Kristus

Eräänä iltana Jeesus kertoi opetuslapsilleen, että yksi heistä pettäisi hänet. 
Opetuslapset olivat surullisia ja toinen toisensa perään kyselivät: ”En kai se 
ole minä? En kai se ole minä?” 

Samana iltana Jeesus vei oppilaansa Getsemanen puutarhaan, Öljymäelle. 
Hän sanoi heille: ”Tänä yönä teidät kaikki hajotetaan. Mutta kuolleista 
noustuani menen teidän edellänne Galileaan.”  Silloin Pietari sanoi: 
”Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Olen 
valmis kuolemaan sinun puolestasi!” 

Pietari luuli olevansa hyvin rohkea, mutta Jeesus vastasi: ”Pietari, ennen 
kuin kukko laulaa tänä yönä, sinä sanot kolme kertaa, ettet tunne minua.” 
”En ikinä, Herra, tee niin”, Pietari vakuutti. Samoin sanoivat kaikki 
muutkin opetuslapset.

Sen jälkeen Jeesus pyysi Pietaria, Jaakobia ja Johannesta valvomaan ja 
rukoilemaan sillä aikaa, kun hän meni yksin rukoilemaan vähän matkan 
päähän. Nuo kolme opetuslasta kuitenkin nukahtivat. Kun Jeesus palasi, 
hän herätti heidät ja sanoi Pietarille: ”Ettekö te jaksaneet edes hetken vertaa 
pysyä valveilla kanssani?” 

Jeesus tiesi, mitä kohta tapahtuisi ja hän toivoi, että Pietari ja muut olisivat 
rukoilleet hänen kanssaan. He eivät kuitenkaan jaksaneet valvoa ja Jeesus 
joutui rukoilemaan yksin. Rukoillessaan Jeesus koki jo, miten paljon 
hän joutuisi kärsimään ristillä. Sydämensä ahdistuksessa hän pyysi: ”Isä, 
tapahtukoon sinun tahtosi.” Hänen rukoillessaan hikipisarat valuivat hänen 
otsaltaan kuin veripisarat. Jeesus tiesi, että hän kuolisi syntisten ihmisten 
puolesta ja nousisi jälleen kuolleista.

Laita näkyviin päätotuus: ”Jeesus kuoli syntisten puolesta ja nousi kuolleista.”

Jeesus halusi kuolla Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen syntien takia, vaikka 
he eivät jaksaneetkaan rukoilla hänen kanssaan ja vaikka Jeesus tiesi, että 
kohta he kaikki hylkäisivät hänet. Hän oli valmis kuolemaan Pietarin 
puolesta, vaikka tiesi, että aivan kohta Pietari kieltäisi hänet kolme kertaa. 
Ajattele, miten suuresti Jeesus rakasti meitä ihmisiä!

Kolmesti Jeesus vetäytyi syrjään rukoilemaan ja aina palatessaan hän löysi 
opetuslapset nukkumasta. Sitten äkkiä hän sanoi heille: ”Nouskaa, nyt me 
lähdemme. Minun kavaltajani on jo lähellä.”

Pala 2 – Vangitsijajoukko

Miekoin ja keihäin aseistautunut miesjoukko lähestyi heitä. Uskonnolliset 
johtajat olivat lähettäneet miehet vangitsemaan Jeesuksen. Juudas, yksi 
Jeesuksen opetuslapsista, oli heidän mukanaan. Hän oli luvannut osoittaa 
vangitsijoille, missä Jeesus on ja varmistaa, että oikea mies otettaisiin kiinni. 

PT
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Jeesus ei yrittänyt paeta. Hän tiesi, että hänen vangitsemisensa kuului 
Jumalan suunnitelmaan.

Mutta Pietari halusi taistella. Hän ei ollut rukoillut, kuten Jeesus, että Ju-
malan tahto tapahtuisi. Sen sijaan hän veti miekkansa esille ja huitaisi erästä 
vangitsijoista. Pietari melkein tappoi miehen, sillä hänen miekkansa sivalsi 
mieheltä oikean korvan irti.

Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Pane miekkasi tuppeen. Luuletko, etten voisi 
pyytää apua Isältäni? Hän voisi heti lähettää tänne tuhansia enkeleitä aut-
tamaan minua.” Sitten Jeesus teki jotain erikoista. Hän otti miehen korvan, 
laittoi sen takaisin paikoilleen, ja se parani heti. Aika ihmeellistä, vai mitä? 
Mutta vangitsijat tarttuivat Jeesukseen ja veivät hänet pois.

Mitä Pietari ja muut opetuslapset tekivät? He olivat kaikki niin peloissaan, 
että juoksivat pakoon. Kellään ei ollut rohkeutta seistä Jeesuksen rinnalla ja 
mennä hänen mukaansa. Pietari kuitenkin seurasi joukkoa jonkin matkan 
päässä salaa.

Jeesus vietiin ylipapin taloon Suuren neuvoston kuulusteltavaksi. Nämä us-
konnolliset johtajat eivät pitäneet Jeesuksesta. He vihasivat häntä ja olivat 
kateellisia. He olivat päättäneet, että Jeesus piti tuomita kuolemaan. Nyt he 
yrittivät etsiä vääriä todistajia kertomaan valheita Jeesuksesta. 

Kuulostaako tutulta? Raamatussa Jumala antaa meille ihmisille ohjeet, mi-
ten meidän tulisi elää oikein, mutta me emme ole totelleet häntä. Olem-
me kateellisia niille, joilla on asiat paremmin tai hienompia tavaroita kuin 
meillä. Olemme vihaisia ja haluamme kostaa. Kerromme toisista valheita. 
Kaikkein pahinta on, ettemme halua Jeesuksen hallitsevan sydämessämme 
ja elämässämme. Tästä huolimatta Jeesus halusi kuolla ristillä meidän kaik-
kien syntisten ihmisten puolesta.

Ylipapin talossa miehet, joiden käsissä Jeesus oli, alkoivat sylkeä hänen 
päälleen, pilkata ja lyödä häntä. He peittivät Jeesuksen silmät, löivät häntä 
kasvoihin ja sanoivat: ”Kerro nyt, kuka sinua löi!”

Pala 3 – Pietari lämmittelee nuotiolla

Entä mitä Pietari teki samaan aikaan? Hän livahti Jeesusta vangitsemassa 
olleen väen joukkoon ylipapin talon pihalle ja istuutui lämmittelemään 
nuotion äärelle. Mielessään Pietari pelkäsi, että hänetkin pidätettäisiin. 

Eräs palvelustyttö tuli paikalle ja huomasi Pietarin nuotiolla. ”Sinäkin olit 
tuon nasaretilaisen Jeesuksen kanssa”, hän sanoi Pietarille. ”En ollenkaan 
ymmärrä, mistä puhut”, Pietari vastasi ja siirtyi kauemmas etupihalle. Koh-
ta joku taas kysyi: ”Etkö sinäkin ole yksi hänen opetuslapsistaan?” ”En ole, 
en tunne sitä miestä!” Pietari vastasi. 

Suunnilleen tunnin kuluttua joku muukin sanoi hänelle: ”Sinä olet var-
masti samaa joukkoa. Minähän näin sinut siellä puutarhassa tuon miehen 
kanssa. Olet galilealainenkin. Sen kuulee murteestasi.” Silloin Pietari kirosi 
ja vannoi kolmannen kerran: ”En tunne sitä miestä!”

Samassa lauloi kukko. Jeesus kääntyi katsomaan Pietariin ja Pietari muisti, 
mitä hän oli sanonut: ”Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti 
kiellät tuntevasi minut.” Pietari järkyttyi, kun huomasi, mitä oli tehnyt. 
Hän meni ulos ja puhkesi itkuun. Voisiko Jeesus ikinä antaa hänelle 
anteeksi näin vakavan synnin?

PT
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Raamattu lupaa, että Jeesus tuli kuolemaan ja sovittamaan kaikki syntim-
me, myös ne, jotka meistä tuntuvat anteeksiantamattomilta. Ehkä joku on 
kysynyt sinultakin, uskotko Jeesukseen, mutta et vastannut mitään, vaan 
teeskentelit, ettet tunne Jeesusta. Tai ehkä olet kiroillut kuten Pietari ja 
käyttänyt Jumalan nimeä kirosanana. Raamattu sanoo, että myös se on 
synti. Jumalan sana sanoo: ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä” (2. 
Moos. 20:7). Jeesus tuli sovittamaan nämäkin synnit.

Ylipapin luota Jeesus vietiin maaherra Pontius Pilatuksen palatsiin. Vaikka 
Jeesus ei koskaan ollut tehnyt eikä sanonut tai ajatellut mitään väärää, Pi-
latus antoi hänet väkijoukon käsiin ja lähetti ristiinnaulittavaksi. Sotilaat 
pilkkasivat Jeesusta. He panivat orjantappurakruunun hänen päähänsä ja 
löivät häntä kepillä. He sylkivät Jeesuksen päälle, ruoskivat hänet ja löivät 
häntä. 

Miten julmasti ihmiset toimivatkaan, kun eivät halunneet uskoa Jeesuk-
seen. Jeesus ei alkanut taistella heitä vastaan. Hän ei vihannut näitä ihmisiä. 
Hän rakasti heitä, vaikka he tekivät hänelle niin paljon pahaa. Hän rakastaa 
meitäkin siitä huolimatta, että olemme syntisiä. Hän oli valmis kuolemaan 
puolestamme.

Sen jälkeen Jeesus lähetettiin ristiinnaulittavaksi. Suuri joukko ihmisiä seu-
rasi Jeesuksen perässä.

Pala 4 – Naiset itkevät

Muutamat naiset itkivät ääneen, kun näkivät Jeesuksen lyötynä ja ruhjot-
tuna, mutta Jeesus sanoi heille: ”Älkää itkekö minua vaan itkekää itseänne 
ja lapsianne. On tulossa vaikea aika, jota ette haluaisi elää.”

Naiset itkivät, koska Jeesus oli tuomittu kuolemaan. Tärkeintä ei kuiten-
kaan ole surra sitä, miten paljon Jeesus kärsi, vaan ymmärtää, miten paljon 
syntimme satuttivat häntä. Synnin palkka on kuolema. Sinun ei kuitenkaan 
tarvitse kantaa rangaistusta itse, sillä Jeesus kärsi sen puolestasi. Pyydä, että 
Jeesus pelastaa sinut. Hän tuli kuolemaan ja nousi kuolleista pelastaakseen 
ihmiset synnin vallasta.

Näytä kalenteria.

On olemassa eräs hyvin tärkeä päivä, jota ei kuitenkaan ole merkitty tähän 
kalenteriin. Se päivä on ”tämä päivä”. Raamattu sanoo: ”Jos te tänä päivänä 
kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne” (Hepr. 4:7) ja ”Juuri 
nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä” (2. Kor. 6:2). Kukaan 
meistä ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Meille on annettu vain tämä 
päivä. Jos päätät tänään uskoa Jeesukseen, tämä päivä on elämäsi tärkein 
päivä, pelastuksen päivä.

Pala 5 – Jeesus kantaa ristiään

Matkalla ristiinnaulitsemispaikalle Jeesuksen piti kantaa raskasta puista 
ristiä. Sillä ristillä hän tulisi kuolemaan. Jeesus joutui kärsimään tuon ri-
kollisille kuuluneen häpeän meidän takiamme.

Jeesuksen kanssa tuomittiin kuolemaan myös kaksi rikollista. He saivat 
tuomion niistä vääristä teoista, joita olivat tehneet lakia vastaan. Jeesus sen 
sijaan ei koskaan ollut tehnyt mitään väärää. Hänen ei olisi pitänyt kuolla 
sillä hän on ainoa henkilö, joka on aina elänyt täysin oikein, Jumalan tah-
don mukaan.

PT
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Jeesus kulki sotilaiden ja ihmisjoukon ympäröimänä. Risti oli raskas ja 
Jeesuksen voimat olivat vähissä, koska häntä oli ruoskittu ja pahoinpidelty. 
Jeesus kompastui ja lyyhistyi raskaan ristin alle. Miksi Pietari ja muut ope-
tuslapset eivät auttaneet häntä? Missä he olivat?  He olivat kaikki peloissaan 
paenneet. Pietarihan oli jopa kolmesti kieltänyt tuntevansa Jeesusta.

Eräs Simon-niminen mies kulki silloin väkijoukon ohitse. Hän oli kotoisin 
Kyrenestä, Pohjois-Afrikasta. Sotilaat tarttuivat Simoniin ja pakottivat hä-
net kantamaan Jeesuksen ristiä. Simon ei tuolloin ymmärtänyt, että Jeesus 
kuolisi myös hänen syntiensä takia. Sen Simon sai tietää vasta myöhem-
min. Jos hän olisi sen tiennyt, hän olisi ehkä tarjoutunut tehtävään, eikä 
sotilaiden olisi tarvinnut pakottaa häntä.

Pala 6 – Kolme ristiä

Sitten he saapuivat Golgatalle, jota sanottiin myös Pääkallonpaikaksi. Kello 
oli yhdeksän aamulla. Kukkulan päällä Simon laski Jeesuksen ristin maa-
han. Sotilaat laittoivat Jeesuksen puisen ristin päälle ja naulasivat hänet 
isoilla nauloilla kiinni ristiin jaloista ja molemmista käsistä. Jeesuksen kä-
det olivat parantaneet sokean miehen ja spitaalitautisen. Käsillään Jeesus 
oli siunannut lapsia. Jeesuksen kädet olivat tehneet vain hyviä asioita, ei 
koskaan mitään pahaa toiselle.

Kun sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen, hän rukoili heidän puolestaan: ”Isä, 
anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” Sotilaat nostivat Jeesuk-
sen ristin ylös ja pystyttivät sen maahan valmiiksi kaivettuun kuoppaan. 
Siinä Jeesus oli ristiinnaulittuna. Hän joutui kärsimään todella paljon. 

Oikeastaan synnin rangaistus ja kärsimys olisi kuulunut meille, mutta Jee-
sus kärsi sen meidän puolestamme. Rangaistus synnistä on, että joutuu 
ikuisesti eroon Jumalasta. Jeesus joutui kokemaan sen tuskan sydämessään, 
kun kantoi omassa ruumiissaan ristinpuulle meidän syntimme (1. Piet. 
2:24). Kuuntelepa, mitä Raamattu sanoo.

Lue Raamatusta Jes. 53:4-6.

”…meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet…” – Jeesus otti kär-
siäkseen rangaistuksen jokaisesta tilanteesta, jossa me olemme rikkoneet 
Jumalaa vastaan. 

”…ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet.” – Jeesus kärsi ristillä myös 
kaikkien niiden tilanteiden takia, joissa olemme jättäneet tekemättä sen, 
mikä olisi oikein.

Raamattu sanoo, että Jumala laittoi hänen kannettavakseen meidän kaik-
kien synnit. Jeesus, Jumalan Poika kuoli sinun ja minun puolesta. Ajattele, 
miten paljon hän rakasti meitä! 

Keskipäivällä, kello kaksitoista tuli täysin pimeää. Jumala pimensi aurin-
gonvalon kolmeksi tunniksi. Jumala aivan kuin käänsi Jeesukselle selkänsä 
meidän pahojen tekojemme tähden. Kun Jeesuksen päällä oli meidän syn-
timme, hän koki, mitä on ero Jumalasta ja hän huusi tuskassaan: ”Jumala-
ni, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” 

Jeesus pystyi kuolemaan puolestamme, koska hän oli ihminen, ja hän 
pystyi kantamaan meille kuuluneen rangaistuksen, koska hän oli Jumala. 

Lopulta kello kolme iltapäivällä Jeesus huusi: ”Se on täytetty!” Hän oli 
maksanut kaikki meidän syntimme. Sitten hän sanoi taivaalliselle Isälleen: 

PT
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”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.”

Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. 

Joosef-niminen mies, joka oli kotoisin Arimatiasta, sekä Nikodemos otti-
vat Jeesuksen ruumiin alas ristiltä. He hautasivat hänet uuteen hautaan 
– kallioon hakattuun luolaan. Sitten he vierittivät valtavan kiven luolan 
suulle sulkemaan sisäänkäynnin.

Mutta tuo kivikään ei voinut vangita Jeesuksen ruumista hautaan. Kolman-
tena päivänä Jeesuksen kuoleman jälkeen Jumala teki suuren ihmeen. Isä 
Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Jumala herätti uudelleen eloon tuon 
ruhjotun ruumiin.

Pala 7 – Naiset menevät haudalle

Aikaisin sunnuntaiaamuna muutamat naiset lähtivät Jeesuksen haudalle. 
He halusivat sen maan tavan mukaisesti voidella Jeesuksen ruumiin tuok-
suöljyllä. Matkalla he miettivät, kuka auttaisi heitä vierittämään suuren 
kiven pois haudan suulta. Mutta Jumala oli jo järjestänyt asian. Hän oli 
lähettänyt enkelin vierittämään kiven pois ja näyttämään, että hauta on 
tyhjä. Rikoksen takia vankilaan joutunut henkilö vapautetaan, kun hän on 
kärsinyt tuomionsa kokonaan. Jumala halusi osoittaa, että Jeesus, Jumalan 
Poika oli kärsinyt kokonaan rangaistuksen meidän synneistämme ja niinpä 
Jumala vapautti hänet. 

Naiset näkivät, että hauta oli tyhjä. He näkivät myös enkelin, joka sanoi 
heille: ”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiin-
naulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Menkää kertomaan 
hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille, että hän menee teidän edellänne 
Galileaan. Siellä te näette hänet.”

Sinulla, joka uskot Jeesukseen, saattaa olla mielessäsi jokin tilanne, jossa 
toimit uskovana väärin. Ehkä luokkakaverisi sanoi tunnilla, ettei kukaan 
varmasti usko, että Raamattu olisi totta. Sinua pelotti tunnustaa, että 
sinä uskot, ja ehkä hävettikin. Muista, että Jeesus rakastaa sinua edelleen 
ja haluaa antaa sinulle anteeksi. Jeesus kuoli kaikkien syntiemme takia, 
myös niiden syntien, joita teemme vaikka uskommekin häneen. Tunnusta 
Jeesukselle, mitä olet tehnyt ja pyydä häneltä anteeksi. Hän antaa sinulle 
anteeksi. Raamattu lupaa: ”…joka ne [syntinsä] tunnustaa ja hylkää, saa 
armon” (Snl. 28:13). Jumala pitää aina lupauksensa. Saat luottaa siihen.

Pala 8 – Pietari kohtaa Jeesuksen

Myös Pietari sai Jeesukselta anteeksi. Raamattu kertoo, että ylösnousemuk-
sensa jälkeen Jeesus tapasi Pietarin (Luuk. 24:34, 1. Kor. 15:5). Pietari 
näki Jeesuksen ja puhui hänen kanssaan. Hänen Vapahtajansa oli elossa! 
Jeesuksella oli edelleen naulojen jäljet käsissään ja jaloissaan, mutta hänen 
ruumiinsa oli erilainen. Se oli ylösnousemusruumis, jossa Jeesus pystyi tule-
maan ulos haudasta ja tulemaan opetuslastensa luo lukittuun huoneeseen. 
Jokainen, joka uskoo Jeesukseen saa myös eräänä päivänä ylösnousemus-
ruumiin, kun Jeesus tulee hakemaan meidät taivaaseen.    

Raamattu sanoo, että koska Jeesus elää, ”…hän pystyy nyt ja aina pelasta-
maan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa” (Hepr. 7:25). Jos 
haluat, voit tulla hänen luokseen tänään. Voit sanoa hänelle rukouksessa 
esimerkiksi näin: ”Rakas Jeesus, olen tehnyt syntiä. Kiitos, että kuolit puo-

PT
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lestani ristillä. Pelasta minut ja hallitse sinä minun elämääni tästä lähti-
en.”

Jos haluat tietää tarkemmin, miten voit tulla Jeesuksen luo, tule tämän 
tilaisuuden jälkeen istumaan etupenkkiin. Kerron sinulle, miten voit 
pelastua, ja vastaan mielelläni, jos sinulla on kysymyksiä asiasta.  

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus tapasi opetuslapsiaan monta kertaa 
sekä Jerusalemissa että Galileassa. 40 päivän kuluttua siitä, kun Jeesus oli 
herännyt kuolleista, hän tapasi heidät viimeistä kertaa. He olivat kaikki 
Öljymäellä Jerusalemissa. Jeesus antoi seuraajilleen tehtävän. Heidän piti 
kertoa kaikille ilosanomaa siitä, että Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista. 
Sitten Jeesus kohotti kätensä siunatakseen opetuslapsiaan. Samassa hän 
alkoi nousta ylöspäin ja meni taivaaseen.

Pala 9 – Taivas

Ylösnoussut Jeesus on tällä hetkellä taivaan kirkkaudessa. Hän on mennyt 
taivaaseen valmistamaan meille sijaa sinne. Jeesus rukoilee siellä jokaisen 
puolesta, joka sydämessään uskoo häneen. Hän rukoilee sinunkin puoles-
tasi.

Pala 10 – Taivas

Tänään olemme puhuneet Pietarista ja siitä, mitä hänelle tapahtui ennen 
ja jälkeen Jeesuksen ylösnousemuksen. Mutta eniten olemme puhuneet 
Jeesuksesta. Hän kuoli ja nousi kuolleista kaikkien syntisten ihmisten puo-
lesta. Hän teki sen Pietarin puolesta sekä sinun ja minun puolesta. Jeesus 
on myös luvannut tulla kerran takaisin hakemaan taivaaseen kaikki, jotka 
uskovat häneen. 

Emme tiedä, milloin Jeesus tulee takaisin. Raamattu sanoo: ”Sitä päivää 
ja hetkeä ei tiedä kukaan” (Matt. 24:36). Mutta jonakin päivänä, jonakin 
vuonna (näytä kalenteria) se tapahtuu. 

Oletko sinä valmis kohtaamaan Jeesuksen? Tiedätkö, että olet matkalla 
taivaaseen, kun hän tulee hakemaan? Voit olla varma siitä, kun sydämessäsi 
uskot Jeesukseen. Voit tulla Jeesuksen luo vaikka tänään pyytämällä, että 
hän pelastaa sinut ja ottaa yhteyteensä. Raamattu lupaa: ”…hän pystyy 
nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa” 
(Hepr. 7:25). Myös sinut.

Usko Jeesukseen, jotta saat synnit anteeksi. Luota Jeesukseen, jotta hän saa 
johdattaa elämääsi hyvään suuntaan.
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Kertauskysymykset
Valitse ryhmällesi sopivat kysymykset.

  1. Kun Jeesus kertoi, että opetuslapset luopuisivat hänestä, kuka opetus-
lapsista sanoi: ”Olen valmis kuolemaan puolestasi”? (Pietari)

  2. Miksi Jeesus halusi, että Pietari, Jaakob ja Johannes pysyisivät valveilla? 
(Hän halusi, että he rukoilisivat hänen kanssaan.)

  3. Montako kertaa Jeesus meni yksin rukoilemaan Getsemanen puutar-
hassa? (Kolme kertaa)

  4. Miksi Jeesus ei yrittänyt paeta, kun joukko miehiä tuli ottamaan hänet 
kiinni? (Hän tiesi, että vangitseminen oli Jumalan suunnitelma.)

  5. Minkä ihmeen Jeesus teki puutarhassa? (Hän paransi miehen, jonka 
korvan Pietari oli lyönyt irti miekalla.)

  6. Kerro kolme esimerkkiä, millä tavalla me ihmiset olemme tottelemat-
tomia Jumalaa kohtaan. (Olemme kateellisia, vihaamme toisia, valeh-
telemme, emme halua, että Jeesus hallitsisi elämäämme…)

  7. Mitä Pietari teki, kun häneltä kysyttiin kolme kertaa, tunsiko hän 
Jeesuksen? (Hän vastasi, ettei tuntenut.)

  8. Mistä tiedämme, että Pietari katui tekoaan? (Hän meni ulos ja alkoi 
itkeä.)

  9. Miksi Jeesus ei taistellut vastaan, kun sotilaat löivät ja pilkkasivat hän-
tä? (Koska Jeesus rakasti heitä ja halusi kuolla heidän puolestaan ja 
meidän puolestamme.)

10. Miksi Jeesus on ainoa, joka saattoi kuolla syntiemme takia? (Jeesus on 
ainoa, joka on elänyt aina oikein. Hän ei koskaan tehnyt syntiä.)

11. Mitä Jeesus huusi ristillä ilmaistakseen, että hän oli todella sovittanut 
kaikki syntimme? (”Se on täytetty!”)

12. Minkä suuren ihmeen Jumala teki kolmantena päivänä Jeesuksen kuo-
leman jälkeen? (Hän herätti Jeesuksen kuolleista.)

13. Ennen kuin Jeesus nousi takaisin taivaaseen, hän tapasi opetuslapsiaan 
moneen kertaan. Minkä tehtävän hän antoi heille? (Heidän piti kertoa 
toisille ihmisille ilosanomaa Jeesuksesta.)

14. Kun Jeesus tulee takaisin maan päälle, kenet hän ottaa mukaansa 
taivaaseen? (Kaikki, jotka sydämessään uskovat Jeesukseen.)

Kertauskisa
Kirjoita jokaisen kertomuksen 
kuvapalan taakse numero. Se 
on pistemäärä, jonka joukkue 
saa, kun vastaa kysymykseen 
oikein.

Laita palat pussiin.

Jaa ryhmä kahteen 
joukkueeseen.

Kun lapsi vastaa oikein 
kysymykseen, hän saa ottaa 
yhden palan pussista ja laittaa 
sen taululle. Merkitse muistiin 
joukkueen saama pistemäärä 
kuvan takaa.

Kisa päättyy, kun kaikki kuvan 
palat ovat paikoillaan taululla.

Joukkue, jolla on eniten 
pisteitä, voittaa.
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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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