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Johdanto
Opetuksen painopiste
Tämän sarjan oppitunneista kaksi kertoo ikuisesta elämästä ja loput kolme valottaa syntiongelmaa. Joka
oppitunnilla halutaan painottaa hieman eri asioita. Jos kuitenkin käytät jotakin näistä oppitunneista yksittäisenä opetuksena, voit toki poiketa ehdotuksesta ja painottaa haluamaasi asiaa.
Päätotuuden opettaminen on punottu kertomuksen tapahtumien lomaan, mutta valmistelemisen helpottamiseksi varsinaiset opetusjaksot on merkitty harmaalla pohjalla. Päätotuuden opetus on kirjattu myös
tuntirunkoon.
Voit vapaasti muuttaa sovelluksia omalle lapsiryhmällesi sopiviksi. Esimerkiksi jos sovelluksessa käytetään
pojan nimeä ja sinun ryhmässäsi on vain tyttöjä, nimi kannattaa muuttaa. Toisinaan sovellus sopii paremmin kouluikäisille lapsille. Jos sinun ryhmäsi lapset ovat hyvin pieniä, tee vapaasti muutoksia tilanteen
mukaan. Tärkeintä on Jumalan sanan soveltaminen lasten elämään.
Koska tämä opetussarja soveltuu erityisen hyvin evankeliumin kertomiseen, uskovalle lapselle ei välttämättä tarvitse aina olla omaa sovellusta. Valitse sovellukset lapsiryhmäsi mukaisesti.
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.”
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Kierrekirjan käyttäminen
Lue Raamatun teksti huolellisesti ja vertaa sitä kierrekirjan kuviin. Kirjoita raamatunkertomuksen tapahtumat muistiin oikeassa järjestyksessä. Huomaa, että osa kierrekirjan kuvista liittyy opetuksen soveltamiseen
joko uskovalle lapselle tai sellaiselle, joka ei tunne Jeesusta. Voit käyttää sovelluskuvia opetuksen lopussa
tai jo aikaisemminkin. Kuvien käyttämistä kannattaa harjoitella etukäteen.
PowerPoint®-kuvat
Jos käytät PowerPoint-kuvia, muistitikulla on kaksi vaihtoehtoa.
1 Ensimmäinen vaihtoehto sisältää vain kertomuksen kuvat ja kansikuvan joka oppituntiin.
2 Toinen vaihtoehto sisältää lisämateriaalia kuten päätotuudet, sovellukset ja raamatunlauseet.
Jokaisen PowerPoint-kuvan oikeassa alanurkassa on pieni kuva (Raamattu), joka sisältää hyperlinkin oppitunnin päätotuuteen. Voit klikata tätä kuvaa missä oppituntisi vaiheessa hyvänsä. Kun klikkaat nuolta
päätotuussivulla, pääset takaisin aiempaan kuvaan.
Ylimääräiset havaintovälineet
Jos käytät kierrekirjaa, kirjoita kunkin oppitunnin päätotuus pahville ja kiinnitä se flanello- tai valkotaululle
flanello- tai sinitarralla. Käytä tekstauskirjaimia, niin lasten on helpompi lukea sanat. Aseta pahvi näkyville
joko kertomuksen alussa tai kun ensimmäisen kerran mainitset päätotuuden opetuksen aikana.
Lisäapua
Marginaaleista löydät lisäapua: taustatietoa ja vaihtoehtoisia ideoita, miten lisätä lasten mielenkiintoa.
Näiden ideoiden tarkoituksena on huomioida erilaisia oppimistyylejä. Joidenkin lasten on tärkeä nähdä
tai kirjoittaa, toisten kuulla tai puhua ja kolmansien kosketella ja kokeilla. Monet hyötyvät aktiivisesta
osallistumisesta.
Voit käyttää näitä ideoita kerhossasi, jos se aikataulun puitteissa on mahdollista.
Jotkut annetuista ideoista sopivat parhaiten nuoremmille lapsille. Kannattaa miettiä myös muita tapoja
saada lapset osallistumaan opetukseen. Varo kuitenkin sitä, ettei tilanne muutu opetustuokion aikana liian
levottomaksi lasten innokkaan osallistumisen takia.
Kertauskysymykset
Jokaista oppituntia varten on kertauskysymyksiä. Niitä voidaan käyttää oppitunnin päätteeksi tai seuraavalla kerralla ennen uutta opetusta.
Hyvin tehty kertaus on ihanteellinen tapa vahvistaa opetusta. Samalla se on lapsista hauskaa. Voit käyttää
kertausta siihen, että…
1.		selvität, minkä verran lapset ymmärtävät ja muistavat.
2.		opettajana tiedät, mitä sinun on korostettava enemmän, jotta lapset muistavat paremmin.
3.		kerhossa on hauskaa. Lapset pitävät kilpailuista ja odottavat tätä osiota. Mutta tämä on muutakin kuin
vain leikki; se on oppimista.
Valmiit kertauskysymykset liittyvät vain oppituntien teksteihin. Olisi hyödyllistä ottaa mukaan myös
lauluja, raamatunjakeita ja muuta opetettua koskevia kysymyksiä. Näin lapset ymmärtävät, että jokainen
tunnin osio on tärkeä.
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Tukitehtävät ja lisämateriaalit
Tukitehtävän avulla lapsilla on mahdollisuus soveltaa opittua asiaa yksinkertaisella, käytännöllisellä ja mielenkiintoisella tavalla. Varmistu, että valitsemasi tehtävä soveltuu ryhmäsi lapsille.
Kunkin opetuksen lopussa on tukitehtäväideoita. Jokaista oppituntia varten on lisäksi tehty tehtävämoniste, värityskuva ja askarteluidea, jotka voi tulostaa ja hyödyntää opetuksen jälkeen tai antaa lapsille kotiin
vietäväksi. Nämä lisämateriaalit ovat muistitikulla omassa kansiossaan.
Tukitehtävä voi olla myös raamatunlausekortin askartelu, johon voi hyödyntää tiedoston lopusta löytyviä
valmiita raamatunlauselappuja.
Käyttö koulussa
Raamatunkertomuksen kulku on tekstissä valkoisella pohjalla. Harmaataustaisia eli seurakuntakäyttöön
tarkoitettuja tekstejä voit hyödyntää oman harkintasi mukaan. Valitse niistä ideoita, miten kertomus voi
liittyä lapsen käytännön elämään. Pohdi asioita yhdessä oppilaiden kanssa. Tarkastele myös kuvia ja tee
niihin liittyviä kysymyksiä.
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Yleiskatsaus
Oppitunti
Jeesus parantaa
halvaantuneen
miehen

Päätotuus
Jeesus voi antaa
synnit anteeksi

Jeesus on kaiken
Herra.

Luuk. 10:25–37

Luuk. 5:24

Kerratkaa Luuk. 5:24.

”Synnin palkka on kuolema, mutta
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Ota tänään vastaan ikuisen elämän lahja. Jumalan armolahja on iankaikkinen
elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Herrassamme.”
Kerro muille, erityisesti toisten
halveksimille ihmisille, mistä ikuisen
Room. 6:23
elämän voi löytää.

Vain Jeesus voi
täyttää syvimmät
tarpeesi.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta ottamaan syntisi pois.

Luuk. 7:1–10
Matt. 8:5–13

Laupias
samarialainen

”…jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla
on valta antaa maan päällä syntejä
anteeksi…”

Ikuinen elämä on
Jumalan lahja.

Joh. 4:1–42

Jeesus parantaa
sadanpäämiehen
palvelijan

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Kadu syntejäsi.

Raamatunlause

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Tottele Jumalan sanaa joka päivä.

Mark. 4:35–41
Matt. 8:18, 23–27
Luuk. 8:22–25
Jeesus tapaa
samarialaisen
naisen

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Tule synteinesi Jeesuksen luokse.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kutsu ystäväsi kerhoon kuulemaan
Jeesuksesta.

Mark. 2:1–12
Matt. 9:1–8
Luuk. 5:17–26
Jeesus tyynnyttää
myrskyn

Sovellus

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kerro Jeesukselle kaikista ongelmistasi.

”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin
hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät
pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko
taivaankannen alla.”
Ap. t. 4:12

Hyvillä teoilla ei
voi ansaita ikuista
elämää.

Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Kerratkaa Room. 6:23.
Pyydä Jeesusta antamaan sinulle ikuinen
elämä.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Tee hyvää muille.
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Oppitunti 1

Jeesus parantaa halvaantuneen miehen
Tuntirunko

Raamatunkohdat
Mark.2:1–12
Matt. 9:1–8
Luuk. 5:17–26

Johdanto
”Ei saa töniä!”
Tapahtumien kulku
1 Monet ihmiset ovat kokoontuneet kuulemaan
Jeesusta, joka puhui Jumalasta.

Päätotuus
Jeesus voi antaa synnit anteeksi. (PT)

Jumala on pyhä.

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Tule synteinesi Jeesuksen luokse. (PTE)

2 Kapernaumilaisella miehellä on vaikea ongelma.

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kutsu ystäväsi kerhoon kuulemaan Jeesuksesta.
(PTU)

3 Miehen ystävät vievät hänet Jeesuksen luo kattoon tehdyn aukon kautta.

Huomautus opettajalle
Tällä oppitunnilla käsitellään syntiongelmaa elämässämme. Synti oli myös halvaantuneen miehen
vakavin ongelma. Jeesus käsitteli syntiongelmaa
ensin. Niin meidänkin tulisi tehdä. Lasten tulee oppia, että synti on vakava asia mutta Jumala tarjoaa
anteeksiantoa Jeesuksen kautta.
Raamatunlause
”…jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta
antaa maan päällä syntejä anteeksi…” Luuk. 5:24
Laulut
Valitse lauluja, jotka kertovat anteeksiantamuksesta. Esimerkiksi laulu ”Hopeaa, kultaa et saa”
(Lauluviesti nro 84) sopii tähänkin kertomukseen,
samoin ”Anna anteeksi” ja ”Sinä kuulit pyyntöni”
(”Mukulamessu”-äänitteeltä) sekä ”Iankaikkisesta
iankaikkiseen” (Jippii-äänitteeltä ”Tää näky levitä
saa”, sanat jippiimissio.fi-sivuilta).
Havaintovälineet
• Kuvat 1-1…1-7 (kierrekirja ja PowerPoint)
• Sanaliuskat: päätotuus (PowerPointissa hyperlinkki) ja sovellus uskovalle lapselle
• Raamatunlause havainnollistettuna
• Kartta
7

Syntiongelma on synnynnäinen.

4 Jeesus: ”Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.”

Jeesus joutui eroon Jumalasta
synnin takia.

5 ”Miten hän tuolla tavalla puhuu?”
Huippukohta
Jeesus osoittaa voivansa antaa synnit anteeksi:
”Nouse, ota vuoteesi ja kävele.”
Lopetus
Sinäkin voit saada syntisi anteeksi tänään.
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Raamatunlauseen opettaminen
Raamatunlause
”…jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä
syntejä anteeksi…” Luuk. 5:24
Johdanto
Jos sanoisin, että voin muuttaa maasta poimimani kiven leiväksi,
uskoisitko, että voisin tehdä niin? No, en tietenkään pysty siihen.
On kuitenkin olemassa joku, jolla on valta ja voima tehdä aivan mitä
tahansa. Kyseessä on Jeesus, Jumalan Poika. Otetaanpa selville, mitä
aivan erityisen ihmeellistä hän pystyy tekemään.
Esittely
Selitä, että jae on totta, koska se on Jumalan sanaa. Näytä, miten jakeen voi
löytää Raamatusta. Lue se sitten omasta Raamatustasi. Anna lasten lukea se
kanssasi havaintovälineestä.
Selitys
”jotta tietäisitte” – voit olla aivan varma.
”että Ihmisen Pojalla” – Raamatussa Jeesusta kutsutaan joskus nimellä
Ihmisen Poika.
”on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi” – Jeesus voi antaa meille
meidän syntimme anteeksi, koska hän kärsi syntien rangaistuksen
ristillä ja nousi sitten kuolleista. Synti tarkoittaa pahoja tekoja, sanoja
ja ajatuksia, jotka rikkovat Jumalan lakia.
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Jos et vielä usko Jeesukseen, joka voi antaa syntisi anteeksi, voit pyytää häntä antamaan syntisi anteeksi tänään. Jeesuksella on valta antaa
syntejä anteeksi, jos vain pyydät sitä häneltä.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Jos uskot Jeesukseen, joka voi antaa sinun syntisi anteeksi, muista
että hän voi antaa myös ystäviesi synnit anteeksi. Voit kertoa heille,
että Jumala tarjoaa anteeksiantoa niille, jotka uskovat Jeesukseen
Pelastajanaan.
Toisto
”Taputa sana”

Toista jae aina muutamaan kertaan
ennen kuin alat käyttää valittua
toistomenetelmää.

Anna yhden lapsen kääntyä selin muuhun ryhmään nähden. Sitten
joku lapsista valitsee jakeesta tärkeän sanan, jota hän osoittaa sormellaan. Kun raamatunlause sanotaan yhteen ääneen, tämän sanan
kohdalla taputetaan kädet yhteen sen sijaan, että sanottaisiin valittu
sana. Selin kääntynyt lapsi yrittää muistaa tai arvata, mikä sana jätettiin sanomatta. Sitten valitaan uudet vapaaehtoiset ja toistetaan jaetta
tällä tavalla useita kertoja.
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Oppitunti
Kuva 1-1

”Ei saa töniä! Sisälle ei mahdu enää yhtään ihmistä!”
Talo oli tupaten täynnä ihmisiä. Raamatussa kerrotaan, että Jeesus oli
tullut taas Kapernaumiin. Kansa kerääntyi kuuntelemaan Jeesusta ja
toivoi näkevänsä Jeesuksen tekevän ihmeitä. Erittäin tärkeät ihmiset,
kuten fariseukset ja lainopettajat, tulivat kaikista Galilean, Juudean
ja Jerusalemin kylistä. Kuvittele sitä ihmisten paljoutta talon sisä- ja
ulkopuolella!

Näytä kartalta Kapernaum ja
Genesaretinjärvi. Kapernaumista
oli tullut Jeesuksen työn keskus
sen jälkeen, kun hänet torjuttiin
Nasaretissa.

Mitä Jeesus teki? Hän saarnasi. Jeesus kertoi Jumalasta, Isästään. Hän
tiesi, että ihmisten piti saada kuulla Jumalasta. Jotkut olivat ehkä lukeneetkin Vanhaa testamenttia, joka on osa Raamattua, Jumalan sanaa.
Fariseukset ja lainopettajat tunsivat Jumalan sanan todella tarkasti,
mutta monet heistä eivät tunteneet Jumalaa.
Tunnetko sinä Jumalan? Tiedätkö, että Jumala on pyhä? Se tarkoittaa, että Jumala ei koskaan ajattele, sano tai tee mitään väärää. Hän
on erilainen kuin sinä tai minä. Me kaikki ajattelemme, sanomme ja
teemme vääriä asioita. Jumala kutsuu sitä synniksi. Jumala kuitenkin
rakastaa meitä suuresti ja haluaa meidän elävän hänen kanssaan taivaassa. Taivas on se ihana paikka, jossa Jumala asuu. Syntiä Jumala
ei kuitenkaan siedä, joten taivaassa ei ole syntiä. Jumalan täytyy ratkaista meidän syntiongelmamme, koska synti erottaa meidät pyhästä
Jumalasta. Juuri Jumalasta Jeesuskin puhui kansanjoukolle.
Kun ihmiset kuuntelivat Jeesusta, yhtäkkiä lisää ihmisiä yritti päästä
talon sisälle.

Alle kouluikäiset voivat näytellä
ihmisjoukkoa, jotka seisovat ja
kuuntelevat.

”Hei, älkää tunkeko! Ettekö näe, ettei tänne mahdu enää?” jotkut
mutisivat.

Talo saattoi olla Pietarin koti, missä
Jeesus paransi Pietarin anopin
aikaisemmin.

Kuka yritti päästä taloon?
Ei kuvaa.

Neljällä kapernaumilaisella miehellä oli ystävä, jolla oli vakava ongelma. Raamatussa kerrotaan, että mies oli halvaantunut. Se tarkoittaa,
ettei mies pystynyt käyttämään jalkojaan, eikä ehkä käsiäänkään.
Mieti ja kerro, mitkä asiat olivat tälle miehelle mahdottomia?

Laskekaa alle kouluikäisten kanssa
neljään.

Anna lasten vastata.
Totta, mies ei pystynyt syömään itse eikä leikkimään, kävelemään,
juoksemaan, käymään koulussa tai töissä. Se oli surullista. Varmaankin hänen vanhempansa huolehtivat hänestä silloin, kun hän oli
pikkupoika. Nyt hän oli kasvanut isoksi ja joutui turvautumaan ystäviensä apuun.

Kun opetat synnistä, anna
esimerkkejä, mainitse synnin
seuraukset ja käytä sopivaa
raamatunlausetta. Auta lasta
ymmärtämään, että jokainen tekee
syntiä ja tarvitsee Pelastajaa.

Miehellä oli toinenkin ongelma. Hän oli syntinen jo syntymästään
asti. Aivan kuten sinäkin olet. Kenenkään ei tarvinnut opettaa sinua
tekemään väärin, osasit sen ihan luonnostaan. Minäkin olen saman9
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lainen. Ehkä ajattelet, ettet ole käyttäytynyt kovin huonosti, kuten
jotkut muut lapset. Jumalan sanassa sanotaan: ”Kiittäkää kaikesta”
(1. Tess. 5:18). Se on Jumalan käsky sinulle ja minulle. Kiitätkö Jumalaa kaikesta, kuten hän käskee?
Kenties sanot: ”En tykkää tästä lelusta, haluaisin hienomman!” Oletko koskaan halunnut lisää kaikkea, vaikka sinulla on jo ennestään
paljon? Ehkä koulussa näet ystäväsi ja ajattelet itseksesi: ”Kunpa
minullakin olisi yhtä kivoja vaatteita kuin tuolla” tai ”minäkin haluan
juuri samanlaisen polkupyörän” tai ”minulla on vaan tällainen vanhaa mallia oleva kännykkä.” Helposti emme ole tyytyväisiä siihen,
mitä meillä on, emme ole kiitollisia. Silloin olemme tottelemattomia
Jumalalle. Mitä Raamatussa sanotaankaan?
Anna lasten vastata. Lue sitten 1. Tess. 5:18 Raamatustasi.
”Kiittäkää kaikesta.” Tämän kehotuksen rikkominen on sekin syntiä
Jumalaa vastaan. Myös kertomuksemme mies oli syntinen.
Miehen ystävät sanoivat: ”Jeesus on tullut kaupunkiin. Hän voi parantaa sinut. Hän on parantanut monia muitakin.”
”Voi että, voisiko Jeesus tosiaan parantaa minut?” mies varmaan
pohdiskeli.
Kuva 1-2

Miehen ystävät kantoivat hänet tietä pitkin taloon, jossa Jeesus oli.
Maatessaan siinä avuttomana vuodematollaan miehen sydän alkoi
lyödä nopeammin.
”Eikö olisikin ihmeellistä, jos Jeesus voisi ratkaista ongelmani? Jos
voisinkin itse huolehtia itsestäni eikä tarvitsisi odotella toisten apua!”
Miltähän miehestä tuntui, kun hän näki talon edustan ihmisjoukot?
Pystyisikö Jeesus ratkaisemaan miehen ongelman? Ystävät ainakin
uskoivat niin. Oli hienoa, että neljä ystävää halusi tuoda miehen
Jeesuksen luokse.
PT

Jos uskot Jeesukseen, sinäkin voit tuoda ystäviäsi mukaan kerhoon
tai pyhäkouluun. Täällä hekin voivat kuulla Jeesuksesta ja siitä, miten
Jeesus voi antaa synnit anteeksi.

Näytä päätotuus.
PowerPoint hyperlinkki oikea
alakulma

Ihmisiä oli valtavan paljon. Miten he pääsisivät Jeesuksen luokse
sisälle taloon? Ystävillä oli jotain mielessään.
”Kiivetään katolle.”
Kummastelet varmaan tätä ideaa. Israelilaiset talot olivat kuitenkin
erilaisia kuin meidän talomme. Katot näyttivät vähän samanlaisilta
kuin terassit. Talon ulkopuolella sijaitsevia portaita pitkin pääsi tasaiselle katolle. Kaverukset joutuivat varmaan ponnistelemaan kovasti
kantaessaan miestä portaita pitkin. Kun he viimein pääsivät ylös asti,
he laskivat vuodematolla makaavan ystävänsä varovasti katolle.

Sikäläisessä tasakattoisessa
talossa oli tavallisesti portaat,
jotka johtivat katolle. Katon
poikittaispalkit oli yleensä peitetty
oljilla ja mudalla tai savesta
tehdyillä tiilillä.

”Mitä te nyt teette?” halvaantunut mies kysyi.
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Kuva 1-3

Lapset nauttivat tämän kohtauksen
näyttelemisestä. Voit tuoda lapsille
tiilen, jota he voivat koskettaa
ja näin muistaa kertouksen
paremmin.

”Me teemme kattoon aukkoa!”
Pölyä oli kaikkialla.
Kuvitellaan, miltä tilanne näytti talon sisältä päin katsottuna. Katso
tuonne ylös! Mitä oikein tapahtuu? Onpa pölyistä! Meidän täytyy
puistella pölyt hartioiltamme.
Anna lasten näytellä.
Ehkä kaikkien ihmisten silmät nauliintuivat talon omistajaan. Kenties omistaja puolestaan vilkaisi Jeesusta. Kaikki olivat yhtä ihmeissään. Mutta Jeesus kyllä tiesi, mitä oli tapahtumassa. Arvaan, että hän
keskeytti puheensa.
Kuva 1-4

Neljä kaverusta laski vuodemattoa hitaasti alaspäin pitäen köysistä
tiukasti kiinni. Kaikki tuijottivat halvaantunutta miestä. Kukaan ei
ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Mitä nyt tapahtuisi? Mitä
Jeesus sanoisi?
Kuva 1-5

Viimein matto laskettiin ihmisjoukon keskelle, suoraan Jeesuksen
eteen!
Raamatussa kerrotaan, mitä Jeesus sanoi miehelle: ”Poikani, sinun
syntisi annetaan anteeksi” (Mark. 2:5).
Eikö Jeesus huomannut, ettei mies pystynyt kävelemään? Kyllä, mutta hän tiesi toisesta ongelmasta, joka oli vielä vakavampi. Mikä oli
miehen toinen ongelma? Kyllä, hän oli syntinen. Mutta miten Jeesus
voi puhua noin?

Anna lasten näytellä
katsovansa ylhäältä
katon läpi huoneeseen
laskeutuvaa miestä.
Lue (tai anna lapsen lukea) nämä
tärkeät sanat sinun Raamatustasi.

Voiko Jeesus antaa syntejä anteeksi?
Kyllä Jeesus voi, sillä hän on Jumalan täydellinen Poika. Vähän aikaa
tämän tapauksen jälkeen Jeesus kuoli. Ristillä Jumala rankaisi Jeesusta kaikista meidän synneistämme – halvaantuneen miehen, sinun
ja minun. Keskipäivällä aurinko lakkasi paistamasta ja pimeys peitti
koko maan kolmen tunnin ajaksi. Jumala käänsi kasvonsa pois, koska
hän ei voi sallia syntiä lähellään, ja Jeesus maksoi meidän synneistämme. Jeesus joutui eroon Isä Jumalasta - hänet jätettiin yksin. Viimein
Jeesus sanoi: ”Se on täytetty!” (Joh. 19:30). Meidän syntiemme rangaistus oli maksettu. Jeesuksen ei tarvitse kuolla toista kertaa. Sinunkaan ei tarvitse mennä ristille, koska Jeesuksen kuolema oli riittävä.
Jeesus elää tänään taivaassa ja voi antaa sinun syntisi anteeksi. Siksi
Jeesus sanoi: ”Sinun syntisi annetaan anteeksi.”
Muistatko, että talossa oli myös tärkeitä ihmisiä? Keitä he olivat?
Anna lasten vastata.
Fariseukset ja lainopettajat alkoivat valittaa.
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Auta lasta ymmärtämään, että
Jeesus tuli kärsimään hänen
syntiensä rangaistuksen.
Jeesuksen takia voimme saada
synnit anteeksi.

PT
Näytä päätotuus.
PowerPoint hyperlinkki oikea
alakulma
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”Miten hän tuolla tavalla puhuu? Tämä on kauheaa! Kuka muu kuin
Jumala voi antaa syntejä anteeksi!”
Jeesus tiesi heidän ajatuksensa. Miksi? Koska hän on Jumalan Poika.
Jeesus kääntyi heidän puoleensa ja sanoi jotain hyvin merkittävää.
Haluatko tietää, mitä hän sanoi? Luetaan se Raamatusta.
Lue Mark. 2:8b–11 tai pyydä lasta lukemaan se.
”Kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota
vuoteesi ja kävele’? Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on
valta antaa maan päällä syntejä anteeksi” - hän puhui nyt halvaantuneelle -”nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.”

On helpompaa puhua syntien
anteeksiantamisesta, koska sitä
ei voi heti todistaa oikeaksi tai
vääräksi. On vaikeampaa sanoa
henkilön parantuneen, koska
tulokset ovat heti nähtävissä.
Parantamalla tämän miehen
Jeesus näytti voimansa ja valtansa
Jumalana antaa myös syntejä
anteeksi.

Jeesus tarkoitti puheellaan tätä: ”Olen tehnyt näkymättömän ihmeen,
olen antanut tämän miehen synnit anteeksi. Te ette kuitenkaan pysty
näkemään sitä. Niinpä todistan puheeni tekemällä myös näkyvän
ihmeen. Parannan miehen, että hän voi taas kävellä.”
Ihmisen Pojalla on valta antaa syntejä anteeksi. Näinhän Jeesus sanoi.
Hän on Jumalan lähettämä Pelastaja. Jeesus on Jumalan Poika ja hän
voi antaa myös sinun syntisi anteeksi. Jeesus ei puhunut ajasta, jolloin
olet jo kuollut, vaan ajastasi täällä maan päällä. Raamatussa sanotaan:
”Jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä
anteeksi” (Ap. t. 10:43b). Tunnusta Jeesukselle syntisi ja usko, että
hän kärsi sinunkin syntiesi rangaistuksen. Kukaan muu ei voi antaa
syntejäsi anteeksi, ei kukaan pyhimys, pappi, saarnamies eivätkä edes
sinun vanhempasi. Vain Jeesus voi antaa anteeksi. Jos et ole aiemmin
pyytänyt Jeesukselta syntejäsi anteeksi, tee niin tänään. Jos haluat
tietää enemmän tai et tiedä, miten toimia, tule juttelemaan kanssani
tämän opetuksen jälkeen. Näytän mielelläni Raamatusta lisää, sillä
Jeesuksen sanat omasta vallastaan antaa syntejä anteeksi koskevat
meitä jokaista.

PT
Näytä päätotuus.
PowerPoint hyperlinkki oikea
alakulma

SH

Kuva 1-6

Miten Jeesus pystyi todistamaan, että hän on Jumala ja voi antaa
syntejä anteeksi?
Jeesus sanoi miehelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.”
Kaikki katsoivat tarkasti. Jotkut varmaan tulivat lähemmäs nähdäkseen paremmin. Halvaantuneen miehen ystävät katselivat katolta.
Mies liikutti jalkojaan ja hypähti sitten seisomaan. Mies pystyi tuskin
uskomaan silmiään. Käsittämätöntä! Jalat olivat niin vahvat, että hän
pysyi pystyssä. Mutta pystyisikö hän kävelemäänkin? Yksi askel, toinen. Kyllä, hän pystyi kävelemään aivan normaalisti!

Jos opetat alle kouluikäisiä,
nouskaa ylös ja kävelkää.

Hämmästyneet ihmiset ylistivät Jumalaa ja sanoivat: ”Tällaista emme
ole ikinä nähneet.”
Myös miehen ystävät olivat iloisia. Kun mies palasi kotiinsa, hänen
syntinsä oli annettu anteeksi ja hän oli parantunut.
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Kuva 1-7

Sinäkin voit palata kotiisi synnit anteeksi annettuina. Jos et ole aiemmin tuonut syntejäsi Jeesukselle, tee se tänään. Sano Jeesukselle:
”Rakas Jeesus, olen pahoillani kaikista synneistäni. Uskon, että sinä
olet kärsinyt syntieni rangaistuksen ristillä. Kiitos, että sinä olet elossa ja voit antaa minulle anteeksi.” Raamatussa sanotaan, että Jeesus
lupaa antaa anteeksi (Ap. t. 10:43b, 1. Joh. 1:9).
Jos tiedät jo aikaisemmin tunnustaneesi syntisi Jeesukselle ja tiedät
saaneesi ne anteeksi, onko sinulla ystäviä, jotka eivät tiedä Jeesuksesta? Rukoile heidän puolestaan ja toimi kuten halvaantuneen miehen
neljä kaveria. Kerro ystävillesi Jeesuksesta.

PTE

Kertauskysymykset
1		Minne ihmiset kokoontuivat kuuntelemaan Jeesusta? (Taloon
Kapernaumissa.)

Kertauskisa

PTU

Kysymykset ja pisteet
Tarvitaan kaksi pientä paperikassia
tai kirjekuorta sekä pieniä
paperilappuja kysymysten
numeroita ja pisteitä varten.

2		Mitkä kaksi ongelmaa halvaantuneella miehellä oli? (Synti ja ettei
hän voinut kävellä.)
3		Mitä miehen ystävät tekivät viedäkseen hänet Jeesuksen luokse?
(He tekivät talon kattoon aukon.)

Laita paperilaput, joissa on
kertauskysymyksen numero,
kassiin tai kirjekuoreen, jossa
on tunnus K. Laita vastaavasti
pistemäärälaput tunnuksella P
varustettuun kassiin tai kuoreen.

4		Miksi valittaminen on syntiä? (Jumala käskee: ”Kiittäkää kaikesta.”)
5		Miksi Jeesus voi antaa synnit anteeksi? (Koska hän on Jumala ja
häntä rangaistiin ristillä meidän synneistämme.)

Vuorollaan lapsi nostaa K-kassista
lapun ja hänen joukkueensa
vastaa numeron osoittamaan
kysymykseen. Jos vastaus on
oikea, lapsi nostaa P-kassista
pisteet joukkueelleen. Sitten on
toisen joukkueen vuoro.

6		Mitä fariseukset ajattelivat, kun Jeesus antoi miehen synnit anteeksi? (Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi.)
7		Mitä Jeesus teki todistaakseen olevansa Jumala ja antaneensa
miehen synnit anteeksi? (Hän käski miehen nousta ylös ja kävellä
kotiinsa.)

Jos et halua jakaa lapsia
joukkueisiin, voit haastaa ryhmää
yhteisesti saavuttamaan tietyn
pistemäärän.

8		Mitä ihmiset tekivät nähdessään halvaantuneen miehen kävelevän? (He olivat hämmästyneitä ja ylistivät Jumalaa.)
9		Mitä sinun on tehtävä, jotta saisit syntisi anteeksi? (Minun on uskottava, että Jeesus kuoli puolestani, ja pyydettävä häneltä kaikkia
syntejäni anteeksi.)
10		Mitä Luuk. 5:24 sanoo anteeksiantamuksesta? (”Jotta tietäisitte,
että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi.”)
Tukitehtävät ja lisämateriaalit
Tehtävämoniste ja värityskuva
Tulosta lapsille oppitunnin 1 tehtävämoniste tai värityskuva. Ne
löytyvät muistitikulta lisämateriaalien kansiosta. Voit halutessasi
antaa lapsille samasta kansiosta myös raamatunjakeisiin liittyvän
tehtävämonisteen.
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Askarteluidea
Lisämateriaalikansiossa on askarteluidea jokaista oppituntia varten.
Kutsu ystäväsi
Tulosta lapsille tiedoston lopusta löytyviä kutsuja. Täydennä kutsuihin puuttuvat tiedot. Lapsi voi halutessaan ottaa mukaansa 1–2 kutsua.
Tuleeko mieleesi juuri nyt joku kaveri, esimerkiksi koulukaveri samalta luokalta? Eikö olisikin hienoa, jos hänkin voisi tulla kerhoon
(tai pyhäkouluun) kuulemaan Jeesuksesta ja siitä, miten Jeesus voi
antaa synnit anteeksi?
Voit halutessasi ottaa yhden näistä kutsuista (näytä yksi malliksi) ja
värittää sen. Rukoile kaverisi puolesta joka päivä tällä viikolla ja pyydä Jumalalta sopivaa tilaisuutta kutsua hänet mukaan kerhoon (tai
pyhäkouluun) ensi kerralla.
Avuliaat ystävät
Näytelkää erilaisia tilanteita, joihin lapset saattavat joutua ja joissa
ystävä tarvitsee apua (esim. sairaus, yksinäisyys, lemmikkieläimen tai
läheisen ihmisen kuolema, vanhempien avioero, huonot numerot
kokeista jne.).
Pyydä yhtä lapsista näyttelemään apua tarvitsevaa ystävää ja anna
sitten useamman muun lapsen esittää tapoja, jolla voi auttaa.
Alle kouluikäisille: Käytä alle kouluikäisten elämään sopivia tilanteita (esim. jos ei ole leluja tai ystäviä, joiden kanssa leikkiä, jos on
ikävä isää tai äitiä, jos kompastuu ja satuttaa itsensä jne.).
Raamatunlauseaskartelu ja jakeen kertaaminen
Tulosta lapsille tiedoston lopusta löytyvät raamatunlauselaput, jotka
voi liimata korteille, tai anna lasten itse kirjoittaa lause havaintovälineestäsi korteille. Anna lasten koristella korttinsa. Kortin voi viedä
kotiin ja kerrata jaetta viikon aikana. Lapsille voi myös hankkia korttien säilyttämistä varten pienet albumit, joissa on muovitaskut.
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Oppitunti 2

Jeesus tyynnyttää myrskyn
Tuntirunko

Raamatunkohdat
Mark. 4:35–41
Matt. 8:18, 23–27
Luuk. 8:22–25

Johdanto
Oletko koskaan ollut soutuveneessä?
Tapahtumien kulku
1 Jeesus käskee opetuslapsiaan ylittämään Genesaretinjärven
Jumala loi kaiken

Päätotuus
Jeesus on kaiken Herra. (PT)
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Kadu syntejäsi. (PTE)

2 Yhtäkkiä nousi kova myrskytuuli!

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Tottele Jumalan sanaa joka päivä. (PTU)

4 Me hukumme!

3 He olivat suuressa vaarassa

Sinäkin olet vaarassa synnin takia

Huomautus opettajalle
Tämä oppitunti on ihanteellinen lasten osallistumisen kannalta. Jos ryhmäsi lapset ovat vanhempia,
voit halutessasi käyttää mieluummin kysymyksiä.
Raamatunlause
Kerratkaa Luuk. 5:24.
Laulut
Tähän kertomukseen sopivat lauluiksi esimerkiksi
”Kun myrsky käy” (”Lasten hengellinen laulukirja”, Fazer Musiikki, 1994) ja ”Jeesus on Herramme” (”Lauluportit lapsille”, Aikamedia, 2014) sekä
”Kunnia Jumalalle” (Jippii-äänitteeltä ”Me teemme
sen”, sanat jippiimissio.fi-sivuilta).
Havaintovälineet
• Kuvat 2-1…2-7 (kierrekirja ja PowerPoint)
• Sanaliuskat: päätotuus (PowerPointissa hyperlinkki) ja sovellus uskovalle lapselle
• Kartta
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5 Jeesus nuhteli tuulta ja käski merta: ”Vaikene,
ole hiljaa!”
Jeesus totteli Isä Jumalaa

Huippukohta
Tuli aivan tyven!
Lopetus
” Mikä mies tämä oikein on? Häntähän tottelevat
tuuli ja aallotkin.”

Jeesus, Pelastajani ja ystäväni

Oppitunti
Oletko koskaan ollut soutuveneessä? Minä olen ja se oli kivaa. Mutta
kun tuli minun vuoroni soutaa, se tuntui raskaalta. On jaksettava
vetää voimakkaasti, molemmilla käsillä yhtä aikaa. Olin iloinen, kun
pääsimme rantaan.

Katsokaa karttaa ja anna lasten
löytää Genesaretinjärvi. Näytä
myös vuoret, jotka ympäröivät
järveä, sillä niillä on merkitystä
myrskyjen syntymisessä. Lapsille
on hyötyä karttojen käytöstä.

Jeesus ja opetuslapset olivat ylittäneet Genesaretinjärven monta kertaa. Opetuslapset olivat taitavia soutajia. Tiedätkö miksi?
Anna lasten vastata.
Kyllä, monet heistä olivat kalastajia. Simon Pietari, Andreas, Jaakob
ja Johannes tiesivät paljon veneistä ja vedestä.
Kuva 2-1

Eräänä päivänä, kun Jeesus oli opettanut ihmisiä järven rannalla, hän
sanoi opetuslapsilleen: ”Nyt lähdemme vastarannalle.”
Raamatun mukaan he jättivät kansanjoukot jälkeensä, nousivat veneeseen ja lähtivät liikkeelle. Ehkä juuri Johannes, Jaakob, Pietari ja
Andreas aloittivat soutamisen.

Alle kouluikäiset voivat tässä
näytellä veneeseen astumista.
Opetuslasten käyttämät
kalastajaveneet olivat riittävän
suuria, että he kaikki mahtuivat
mukaan, mutta saattoivat kuitenkin
upota ison kalansaaliin painosta.
Joissakin veneissä oli purjeet,
mutta todennäköisesti useimmissa,
tämä mukaan lukien, ei ollut (katso
Mark. 6:48). Nelson’s Illustrated
Bible Dictionary, s. 986.

Tajusivatko opetuslapset, kuka Jeesus oli? Ymmärsivätkö he, että
Jeesus on kaiken Herra? Jeesus loi kaiken (Joh. 1:3) – meren, taivaan
ja… Mitä muuta hän loi?
Anna lasten vastata.
Jumala hallitsee aurinkoa ja kuuta, niiden nousemista ja laskemista.
Hän hallitsee myös pilviä ja määrää merelle, miten pitkälle se voi
levittäytyä. Raamatussa kerrotaan: ”Hän sanoo lumelle: ’Putoa maahan!’” (Job 37:6). Jumala on Luoja. Hän loi sinut ja minut. Koska
hän on kaiken Herra, hän voi sanoa meille, mitä meidän on tehtävä.
Hän tietää, mikä meille on parasta, ja meidän on toteltava. Jeesus
käski opetuslapsia nousemaan veneeseen ja he tottelivat. Raamatussa Jeesus kertoo meille, hänen seuraajilleen, mitä meidän on tehtävä. Yksi Jeesuksen käskyistä kuuluu näin: ”Älä pelkää, vaan usko”
(Mark. 5:36). Kun muut yrittävät saada meitä epäilemään Jumalaa tai
Raamatun sanaa, muista, mitä Jeesus sanoi: ”Älä pelkää, vaan usko.”
Koska Jeesus on Jumala, häneen voi luottaa.

PT
Näytä päätotuus.
PowerPoint hyperlinkki oikea
alakulma

Ehkä opetuslapset juttelivat veneessä vertauksista, joita he olivat
kuulleet sinä päivänä. Ilta oli kaunis ja järvi näytti hyvin tyyneltä.
Kuva 2-2

Yhtäkkiä ilman varoitusta nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät
veneeseen, niin että se oli täyttymäisillään! Autetaanpa opetuslapsia
soutamisessa.

Genesaretinjärveä ympäröivät
korkeat kukkulat ja matalat
laaksot toimivat tuulitunneleina ja
tuottavat usein äkillisiä myrskyjä ja
tuulenpuuskia, erityisesti iltaisin.
The Bible Knowledge Commentary,
N. T. Edition, s. 122.

Pienet lapset näyttelevät soutamista mielellään.
Soudetaan kovempaa! Nyt täytyy ruveta äyskäröimään vettä pois
veneestä. Voitteko auttaa! Nopeammin!
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Pidä tilanne hallinnassa ja anna selvät ohjeet, milloin tulee lopettaa. Älä pitkitä
osallistumista liiaksi.
Kuva 2-3

Opetuslapset olivat suuressa vaarassa. Raamattu kertoo, että vene oli
vaarassa upota. Tuossa tilanteessa kaikki olivat varmasti peloissaan.
Millainen vaikea ongelma heillä olikaan. Opetuslapset tekivät voitavansa, mutta mikään ei auttanut.
Ehkä ajattelet, ettet ole itse koskaan ollut kuolemanvaarassa. Tiedätkö, että sinäkin olet vaarassa? Raamatussa sanotaan: ”Kaikki ovat
tehneet syntiä” (Room. 3:23) ja ”Synnin palkka on kuolema” (Room.
6:23). Se tarkoittaa, että olet vaarassa joutua eroon Jumalasta ikuisiksi
ajoiksi. Raamatussa kehotetaan lapsia tottelemaan vanhempiaan (Ef.
6:1), mutta eihän kukaan onnistu siinä aina. Oletko koskaan vihastunut ja huutanut vanhemmillesi: ”Ei, en tahdo tehdä niin!”? Ehkä
äitisi pyysi siivoamaan ja sinua ei huvittanut: ”Miksi pitää aina siivota? Eikö joku muu voisi siivota?” Tottelemattomuus ja ilkeät sanat
ja ajatukset ovat Jumalan tahdon rikkomista. Synti erottaa meidät
Jumalasta. Vaikka kovasti yrittäisimme olla parempia tai paeta synnin
seurauksia, emme pysty siihen.

Auta lasta, joka ei tunne Jeesusta,
ymmärtämään synnin vakavuus.

Käytä esimerkkejä, jotka
puhuttelevat ryhmäsi lapsia. Alle
kouluikäisten esimerkeiksi sopivat
lelusta kinastelu, toisen töniminen
tai se, ettei tee kuten vanhemmat
pyytävät.

Samalla tavalla myös opetuslapset tekivät kaikkensa, mutta olivat silti
suuressa vaarassa.
Varmaankin he huusivat toisilleen: ”Nopeammin, Andreas!” ja ”Liikettä, Johannes!”

Lapset nauttivat tämän kohtauksen
näyttelemisestä.

Mutta aallot pysyivät yhtä korkeina. Opetuslapset ajattelivat kuolevansa.
Mitä Jeesus teki? Katsotaan, mitä Raamatussa kerrotaan.
Lue Mark. 4:38a Raamatustasi.

Jeesus oli löytänyt lepopaikan
veneen perästä soututyynyn
päältä.

”Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten päänaluseen.”
Jeesuksella oli samanlainen ruumis kuin meilläkin. Ainoa ero oli
siinä, ettei Jeesus tehnyt koskaan syntiä. Ihmeellisellä tavalla hän ei
ollut ainoastaan ihminen, vaan myös Jumala, Jumalan Poika. Ihmisenä Jeesus väsyi. Hän teki ahkerasti työtä koko päivän ja nyt hän oli
unessa. Jeesus oli ihminen, joten hän tiesi, miltä tuntuu olla väsynyt.

Alle kouluikäiset voivat näytellä
nukkumista.

Kuva 2-4

Luetaan, mitä opetuslapset tekivät.
Lue Mark. 4:38b Raamatustasi.
”Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: ’Opettaja, etkö näe, me
hukumme!’”

Kysy, mitä sinä tekisit, jos olisit
yksi opetuslapsista. Kun lapset
saavat keskustella tunteistaan ja
samastua Raamatun henkilöihin,
kertomus herää eloon. Keskustelut
ovat lapsille erittäin hyödyllisiä.

Kuulisiko Jeesus tämän avunpyynnön? Aallot ja tuuli pitivät kovaa
meteliä.
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Raamatussa sanotaan, että kun joku huutaa apua, Jumala kuulee
(Jer. 33:3). Aina kun rukoilet, Jumala kuulee sinut, jopa silloinkin,
kun vain kuiskaat tai rukoilet äänettömästi. Kun käännyt Jeesuksen
puoleen ja pyydät häntä antamaan syntisi anteeksi, hän kuulee ja
toteuttaa pyyntösi.
Jeesus nousi ylös.
”Miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa?” Jeesus
kysyi opetuslapsiltaan.
Sitten myrsky kuuli Jumalan äänen, sillä Jeesus sanoi: ”Vaikene, ole
hiljaa!”

Jeesus sananmukaisesti komensi
tuulta ja aaltoja ”tukkimaan
suunsa”, vaikenemaan pysyvästi.
Jeesuksen sanat ja niiden vaikutus
osoittivat Jeesuksen täydellisen
auktoriteetin Jumalana ja Luojana.

Jeesus nuhteli tuulta ja käski merta. Hän on kaiken Herra.
Jeesus kertoo sinullekin, mitä tehdä. Jeesus ei vain luonut sinua, vaan
myös kuoli puolestasi. Ennen kuolemaansa Jeesus vietiin ylipapin
eteen, missä häntä syytettiin. Jeesus ei tehnyt koskaan mitään väärää,
vaan totteli aina Isäänsä kaikessa. Raamatussa kerrotaan, ettei Jeesus
edes puolustanut itseään heidän valheitaan vastaan (Mark. 15:3–5).
Kun sotilaat kiusasivat häntä ja sylkivät hänen päälleen, Jeesus ei vastannut heille. Jeesus ei kutsunut enkeleitä avukseen lyömään sotilaat
kuoliaaksi. Hän oli kuin karitsa, joka pysyy hiljaa. Jeesus kärsi sinun
puolestasi. Sinulla ja minulla ei ole muuta tapaa pelastua synneistämme. Jeesus totteli Isäänsä ja hänet naulittiin ristille. Hän nousi kolmantena päivänä ja elää nyt Isänsä kanssa taivaassa. Jeesus on kaiken
Herra! Hänellä on oikeus kertoa sinulle, mitä sinun on tehtävä, aivan
kuten hän käski aaltoja ja tuulta vaikenemaan.

Auta lapsia, jotka eivät tunne
Jeesusta, näkemään Jumalan
ihmeellinen rakkaus syntisiä
kohtaan.

PT
Näytä päätotuus.
PowerPoint hyperlinkki oikea
alakulma

Aallot olivat todella isoja. Miten vaivaiset pari sanaa voisivat tyynnyttää ne? Tuuli oli todella navakka! Miten Jeesuksen ääni saisi tuulen
vaikenemaan?
Ehkä opetuslapset ajattelivat: ”Ei se ole mahdollista!”
Kuva 2-6

Mutta, aivan yllättäen… tuuli tyyntyi ja aallot rauhoittuivat. Kuuntele, mitä Raamatussa kerrotaan.
Lue Mark. 4:39 hiljaisella äänellä Raamatustasi.
”Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta: ’Vaikene, ole hiljaa!’
Tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.”

Mark. 4:39 näyttäisi toteavan,
ettei myrskyn tyynnyttyä näkynyt
edes aallon rippeitä, kuten
normaalisti tapahtuisi. Tyyneys
oli yliluonnollista. Auta lapsia
ymmärtämään ihmeen tämäkin
puoli.

Opetuslapset katselivat toisiaan. He eivät olleet koskaan nähneet
mitään vastaavaa. Vaara oli ohi.
”Eikö teillä vieläkään ole uskoa?” Jeesus kysyi heiltä.
Kun opetuslapset tarttuivat taas airoihin, he olivat ihmeissään ja
täynnä pelkoa.
Opetuslapset ihmettelivät: ”Mikä mies tämä oikein on? Häntähän
tottelevat tuuli ja aallotkin.”
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Kuva 2-7

Jeesus kertoo, mitä sinun on tehtävä. Hän teki kaiken tarpeellisen
puolestasi. Jeesus kuoli ja nousi kuolleista.
PTE

Miten sinun on toimittava? Jumalan sana kehottaa…
Lue Ap. t. 3:19 Raamatustasi.
”Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois.”
Katuminen tarkoittaa sitä, että kääntyy ympäri niin, että nenä näyttää
juuri vastakkaiseen suuntaan.
Havainnollista asiaa tekemällä itse U-käännös.
Jos et ole koskaan kääntynyt synneistäsi seuraamaan Jeesusta, voit
aloittaa tänään. Rukoile juuri siinä, missä olet: ”Olen pahoillani synneistäni. Jeesus, uskon sinun olevan Jumala, joka loi minut. Uskon,
että sinä kuolit puolestani ja nousit kuolleista. Anna minulle anteeksi
ja pelasta minut.” Kun tulet näin Jeesuksen luokse ja pyydät häneltä
anteeksi, hän kuulee ja pyyhkii syntisi pois.

SH

Jos haluat vielä keskustella tai kysyä jotain, voit tulla luokseni tämän
opetuksen jälkeen.

Katso sielunhoito-ohjetta tiedoston
lopussa.

Jos uskot Jumalaan ja tiedät olevasi matkalla taivaaseen, Jumala kyllä
kertoo sinulle, mitä voit tehdä. Lue Jumalan sanaa joka päivä ja tee
Jumalan ohjeiden mukaan.

PTU

Jos ryhmässäsi on uskovia lapsia, voit soveltaa seuraavasti.
• Jos luet Raamatusta ”Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia”
(Ef. 6:1), mitä se voisi tarkoittaa käytännössä?
Anna lasten vastata.
• Jos luet Raamatusta: ”Olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä” (1. Tess.
5:14), miten voit totella Jumalaa?
• Jos luet: ”Kiittäkää kaikesta” (1. Tess. 5:18), milloin ja missä voisit
totella tätä käskyä?
Tuuli ja aallot tottelivat Jeesusta. Entä sinä?
Rukoile opetuksen lopuksi. Pyydä Jumalaa auttamaan lapsia kääntymään
synneistään ja tottelemaan häntä.
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Kertauskisa

Kertauskysymykset
1		Mitä Jeesus käski opetuslasten tehdä? (Käski lähteä Genesaretinjärven vastarannalle.)

Kasvojen viimeistely
Tarvitset tussin ja ison paperin tai
pahvin. Piirrä paperille kaksi isoa
ympyrää. Merkitse toisen ympyrän
alle ”opettaja” ja toisen ”lapset”.
Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein ensimmäisellä yrittämällä,
lapset saavat piirtää lasten
ympyrään yhden yksityiskohdan
(silmä, suu, tukka jne.). Jos
vastaus on väärä ensimmäisellä
yrityksellä, opettajan ympyrään
piirretään yksi yksityiskohta.
Kummat kasvot ovat valmiimmat
kysymysten loputtua, se puoli
voittaa (lapset tai opettaja).

2		Miksi Jeesuksella on oikeus kertoa, mitä meidän tulee tehdä?
(Hän on Jumala ja hän on luonut meidät.)
3		Mitä järvellä tapahtui yllättäen? (Järvellä nousi kova myrsky.)
4		Millaisessa vaarassa he olivat? (He olivat vaarassa hukkua.)
5		Millaisessa vaarassa me olemme? (Olemme vaarassa joutua syntiemme takia Jumalasta eroon ikuisiksi ajoiksi.)
6		Mitä opetuslapset tekivät, kun he tajusivat, etteivät pysty hallitsemaan venettä? (He herättivät Jeesuksen ja pyysivät häneltä apua.)
7		Miten sinä voit pyytää Jeesukselta apua syntiongelmaasi? (Voin
rukoilla ja kertoa Jeesukselle, että uskon hänen olevan ainoa Pelastaja. Minun tulee uskoa, että Jeesuksen ristinkuolema riittää
pelastamaan minut.)
8		Miksi Jeesus voi pelastaa sinut synnin rangaistukselta? (Koska
Jumala rankaisi Jeesusta minun sijastani ja herätti hänet kuolleista
osoittaakseen, että Jeesuksen kuolema oli riittävä sovitus synneistäni.)
9		Mitkä myös tottelivat Jeesuksen käskyjä tässä kertomuksessa?
(Tuuli ja aallot.)
10		Mitä Luuk. 5:24:ssa sanotaan? (”Jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi.”)
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Tukitehtävät ja lisämateriaalit
Tehtävämoniste ja värityskuva
Tulosta lapsille oppitunnin 2 tehtävämoniste tai värityskuva. Ne
löytyvät muistitikulta lisämateriaalien kansiosta. Voit halutessasi
antaa lapsille samasta kansiosta myös raamatunjakeisiin liittyvän
tehtävämonisteen.
Askarteluidea
Lisämateriaalikansiossa on askarteluidea jokaista oppituntia varten.

Voit myös kirjoittaa tilanteet
lapuille, laittaa ne paperikassiin ja
antaa lasten nostaa kassista lappu
omalla vuorollaan.

Tahdon totella Jumalaa
Tulosta venekuva tiedoston lopusta.
Lapsi saa halutessaan kirjoittaa veneen viereen tilanteesta, jossa haluaa totella Jumalaa tällä viikolla.
Entä jos?
Keskustelkaa erilaisista tilanteista, joihin lapset voivat joutua. Tehkää
ehdotuksia, miten näissä eri olosuhteissa tulisi totella Jumalaa. Käyttäkää ”Entä jos?” -kysymyksiä, esimerkiksi näin:
• Entä jos äiti tai isä tarjoilee sinulle ruokaa, josta et pidä?
• Entä jos kukaan ei halua leikkiä kanssasi välitunnilla koulussa?
• Entä jos unohdat tehdä läksyt ja opettaja kysyy, kuka ei ole tehnyt
läksyjä?
Lopuksi on hyvä painottaa, että Jumala auttaa uskovaa lasta toimimaan oikein. Uskovaksi ei voi kuitenkaan tulla yrittämällä olla kiltti.
Jokaisen on käännyttävä synneistään ja tultava Jeesuksen luokse pyytämään syntejä anteeksi uskoen Jeesukseen Pelastajana.
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Oppitunti 3

Jeesus tapaa samarialaisen naisen
Raamatunkohta
Joh. 4:1–42
Päätotuus
Ikuinen elämä on Jumalan lahja. (PT)
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Ota ikuinen elämä vastaan tänään. (PTE)
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kerro muille, erityisesti toisten kiusaamille, mistä
ikuisen elämän voi löytää. (PTU)
Huomautus opettajalle
Jos opetat kouluikäisiä lapsia, tuo Raamatun ajan
Israelista kertova kartta ja auta lapsia löytämään
tärkeät paikat. Tutustu itse Raamatun kaupunkeihin
ja valmistaudu kertomaan lyhyesti samarialaisten
historiaa. Samarialaiset olivat juutalaisia, jotka olivat
sekoittuneet ei-juutalaisiin monta vuotta aikaisemmin. Siksi varsinaiset juutalaiset vihasivat ja halveksivat samarialaisia niin paljon, että useimmat heistä
eivät koskaan kulkisi Samarian kautta pohjoiseen
matkatessaan!
Raamatunlause
”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23
Laulut
Tähän kertomukseen sopivat esimerkiksi laulut
”Jeesus on tie” (”Lauluportit lapsille”, Aikamedia,
2014) sekä ”Oven avaan Jeesukselle” (Jippii-äänitteeltä ”Majakaksi maailmaan”, sanat jippiimissio.
fi-sivuilta).
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Havaintovälineet
• Kuvat 3-1…3-7 (kierrekirja ja PowerPoint)
• Sanaliuskat: päätotuus (PowerPointissa hyperlinkki) ja sovellus uskovalle lapselle
• Raamatunlause havainnollistettuna
• Kartta
• Lasillinen vettä
• Juomat lapsille
Tuntirunko
Johdanto
Etsi eri kaupungit ja alueet kartalta.
Tapahtumien kulku
1 Jeesus ja opetuslapset lähtevät Juudeasta ja
kulkevat Samarian halki.

Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä

2 Jeesus istahtaa kaivolle ja tapaa samarialaisen
naisen.

Synti tuottaa syyllisyydentunteen

3 Jeesus: ”Anna minun juoda astiastasi.”

Jeesus kuoli antaakseen meille
ikuisen elämän

4 Samarialainen nainen: ”Anna minulle sitä vettä.”
Huippukohta
Samarialainen nainen palaa kyläänsä: ”Tulkaa
katsomaan, tuolla on mies…”
Lopetus
Sykarin kylän asukkaat uskovat. Jumalan lahja on
ikuinen elämä Jeesuksen kautta.
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Raamatunlauseen opettaminen
Raamatunlause
”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room.
6:23
Johdanto
Mikä ero on palkalla ja lahjalla?
Anna lasten vastata.
Palkka ansaitaan. Esimerkiksi vanhempasi saavat kerran kuukaudessa
tai kerran viikossa maksun tehdystä työstä. He ansaitsevat palkkansa.
Lahjan saat ilman, että olet tehnyt työtä sen eteen tai ansainnut sitä
mitenkään.
Tämänkertaisessa raamatunlauseessamme kerrotaan palkasta ja lahjasta. Kuuntelepa, mistä palkkaa saadaan ja kuka antaa lahjan.
Esittely
Selitä, että jae on totta, koska se on Jumalan sanaa. Näytä, miten jakeen voi
löytää Raamatusta. Lue se sitten omasta Raamatustasi. Anna lasten lukea se
kanssasi havaintovälineestä.
Selitys
”Synnin palkka on kuolema” – Tässä jakeessa puhutaan synnistä ja sen
seurauksesta. Mitä synti tarkoittaa? Mikä on synnin seuraus? Kyllä,
synti tarkoittaa pahoja ajatuksia, sanoja ja tekoja, jotka ovat Jumalan
tahtoa vastaan. Niillä on kamala seuraus tai palkka, kuolema. Kuolema tarkoittaa tässä ikuista eroa Jumalasta.
”mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä” – Jumala ei halua
eroon kenestäkään luomastaan ihmisestä. Siksi hän tarjoaa jokaiselle
meistä ikuisen elämän lahjaa. Jos otat lahjan vastaan, et joudu eroon
Jumalasta, vaan saat elää yhteydessä Jumalaan ja hänen kanssaan.
”Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” – Miksi syntinen ihminen voi saada Jumalalta lahjan? Jeesuksen takia, sillä hän kuoli
syntiemme tähden ja maksoi synnin palkan.
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Jos et vielä usko Jeesukseen, joka maksoi ristillä syntiesi palkan, voit
pyytää häntä antamaan syntisi anteeksi tänään ja ottaa vastaan Jumalan lahjan, ikuisen elämän.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Jos uskot Jeesukseen, joka on maksanut syntiesi palkan, kiitä häntä
iankaikkisen elämän lahjasta joka päivä.
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Toisto
”Valitse kirjain”

Toista jae ensin muutamaan
kertaan ennen kuin alat käyttää
valittua toistomenetelmää.

Anna yhden lapsen valita yksi kirjain (esim. a-kirjain). Toistakaa jae
rauhalliseen tahtiin ”osoitteen” kera. Kaikki nousevat seisomaan
silloin, kun sanassa esiintyy tuo kirjain. Jos sanassa ei esiinny ko.
kirjainta, silloin istutaan. Sitten toinen lapsi sanoo toisen kirjaimen
(esim. k-kirjain) jne. Jatkakaa tällä tavalla useita kertoja. Halutessasi
voit muuttaa myös toimintoa eli seisomaan nousemisen sijasta voitte
vaikka taputtaa kädet yhteen tai napsauttaa sormia tms.
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Oppitunti
Tuo mukanasi Israelin kartta. Tutkikaa kartasta tärkeimpien kaupunkien
ja alueiden sijainnit vanhempien lasten kanssa. Alle kouluikäisille voit puhua
paikoista vain lyhyesti ja yksinkertaisesti.
Missä Jeesus syntyi?
Anna lasten vastata.
Juudean Betlehemissä.
Anna jonkun näyttää se kartalta.
Se sijaitsee etelässä. Mutta Jeesus kasvoi Nasaretissa. Missä Nasaret
on?
Näytä se kartalla.
Nasaret sijaitsee Galilean pohjoisosassa. Mikä alue on keskellä?
Anna lasten tulla katsomaan karttaa.
Samaria. Keitä Samariassa asui? Samarialaisia. He eivät olleet oikeita
juutalaisia. Monia vuosia aikaisemmin he olivat sekoittuneet toisiin
kansoihin, jotka eivät olleet juutalaisia. Siksi Juudean ja Galilean
juutalaiset eivät pitäneet samarialaisista. He eivät koskaan puhuneet
heille. Jos joku halusi matkustaa Juudeasta Galileaan, he eivät koskaan kulkeneet Samarian läpi, vaan valitsivat pidemmän reitin.

Näytä kartalta suora reitti sekä
kiertoreitti Samarian ympäri
(Jordanin itärantaa pitkin), jota
useimmat juutalaiset käyttivät.

Eräänä päivänä Jeesus ja opetuslapset lähtivät Juudeasta ja palasivat
takaisin Galileaan. Tiedätkö tai arvaatko, mitä Jeesus teki? Jotain
sellaista, mitä juutalaiset eivät koskaan tekisi!
Anna lasten vastata.
Kyllä, he kulkivat Samarian halki. Ehkä opetuslapset olivat huolissaan asiasta, mutta eivät uskaltaneet kysyä Jeesukselta syytä reitinvalintaan.
Miksi Jeesus kulki Samarian kautta? Hän on Jumalan Poika. Jumala
rakastaa kaikkia maailman kansoja kaikilta eri mantereilta, maista ja
roduista ihmisen ihonväristä riippumatta. Raamatussa opetetaan:
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon…” (Joh. 3:16). Siinä
puhutaan kaikista ihmisistä – sinusta ja minusta, pitkistä ja lyhyistä,
vanhoista ja nuorista. Ehkä olet vielä niin pieni, ettet osaa lukeakaan
– Jumala rakastaa sinua! Ehkä sinulla ei ole rikkaita vanhempia –
Jumala rakastaa sinua! Ehkä et ole kovin lahjakas urheilija – Jumala
rakastaa sinua! Vaikket osaisi laulaa hyvin – Jumala rakastaa sinuakin
yhtä paljon! Jumala rakasti juutalaisia, mutta hän rakasti myös samarialaisia. Siksi Jeesus kulki Samarian kautta. Uskovina meidän tulisi
ottaa mallia Jeesuksesta. Meidän tulisi kertoa muillekin ilosanoma
Jeesuksesta. Myös sellaisille ihmisille, joita muut eivät hyväksy.

Lapsen tulee tietää, että Jumala
rakastaa häntä henkilökohtaisesti
ja ehdoitta. Käytä Raamatun
arvovaltaa tukemaan opetustasi.

Kuva 3-1

He saapuivat paikkaan nimeltä Sykar, joka sijaitsi Jaakobin satoja
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vuosia sitten kaivaman kaivon lähellä. Opetuslapset menivät ostamaan ruokaa, ja Jeesus istahti kaivolle. Oli kuudes tunti, mikä tarkoittaa keskipäivää. Oli kuuma. Jeesus oli väsynyt ja janoinen. Jeesus
ei tehnyt koskaan syntiä, mutta hän väsyi ja oli nälkäinen ja janoinen
kuten muutkin ihmiset. Hänen teki kovasti mieli juotavaa, mutta
kaivo oli syvä eikä Jeesuksella ollut ruukkua, jolla olisi voinut nostaa
vettä kaivosta.

Näytä lapsille vesilasi. Anna
lasten nähdä vettä ja ehkä
kostuttaa sormensa vedessä,
jolloin tämä osa kertomuksesta
tulee todellisemmaksi. Varaa
lapsille juomat (erityisesti alle
kouluikäisille) nautittavaksi nyt tai
myöhemmin.

Kuva 3-2

Kun Jeesus odotti, kaivolle tuli nainen hakemaan vettä. Hän oli yksi
halveksituista samarialaisista, joita Jeesus oli tullut pitkän matkan
takaa tapaamaan ja auttamaan. Nainen oli yksin. Se oli outoa, sillä
yleensä naiset tulivat yhdessä kaivolle hakemaan vettä ja liikkuivat
tavallisesti iltaisin, jolloin oli viileämpää. Miksi nainen oli liikkeellä
tähän aikaan?

Keskustele lasten kanssa, millaista
olisi joutua kantamaan kaikki vesi
kaivosta joka päivä. Keskustelut
voivat auttaa lapsia ymmärtämään
käsitteitä.

Nainen oli häpeissään eikä halunnut kylän asukkaiden näkevän häntä, sillä hän oli tehnyt kaikenlaista väärää.
Mekin olemme samanlaisia kuin tämä nainen. Oletko koskaan käyttäytynyt huonosti ystäviäsi kohtaan ja myöhemmin hävennyt niin,
ettet enää kehdannut mennä leikkimään heidän kanssaan? Ehkä et
tehnyt läksyjä etkä siksi halunnut mennä kouluun tai jopa jäit joltakin tunnilta pois. Synti saa sinut tuntemaan itsesi syylliseksi. Mutta
ennen kaikkea synti saa Jumalan surulliseksi. Jumala ei voi hyväksyä
syntiä lähellensä. Synnin rangaistus on ero Jumalasta (Room. 6:23a).
Jumala joutuu rankaisemaan sekä sinun syntejäsi että tämän naisen
syntejä. Nainen tiesi olevansa syntinen, ja juuri siksi hän yrittikin
vältellä muita ihmisiä.
Kun nainen tuli lähemmäs, hän huomasi miehen istumassa kaivolla.
Ehkä nainen tunsi olonsa hermostuneeksi. Mieshän oli juutalainen!
Voi ei…

Näytelkää ruukun kantamista.

Ehkä nainen ajatteli: ”Haen veden nopeasti enkä sano mitään.”
”Anna minun juoda astiastasi”, Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle.
”Sinä olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta
naiselta?” nainen kysyi.
Kuva 3-3

Jeesus vastasi: ”Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän
antaisi sinulle elävää vettä.”
Jumalan lahja? Elävää vettä? Mitä tämä tarkoitti? Nainen ei ymmärtänyt.

Lue (tai anna lapsen lukea) jae
Raamatustasi.

PT

Ymmärrätkö sinä? Raamatussa kerrotaan: ”Jumalan armolahja on
iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 6:23b). Iankaikkinen elämä tarkoittaa elämää Jumalan
kanssa ikuisesti.

Näytä päätotuus.
PowerPoint hyperlinkki oikea
alakulma
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Samarialainen nainen ei ymmärtänyt, sillä hän ajatteli vain kaivoa.
”Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Et kai sinä ole
suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon?”
Jeesus kertoi naiselle jotain hyvin tärkeää.
Lue Raamatusta tai anna lapsen lukea.
”Joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan.
Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa
ikuisen elämän vettä” (Joh. 4:14).
Ikuinen elämä on Jumalan lahja – tälle naiselle, sinulle ja minulle.
Jeesus kertoi naiselle, että hän voi antaa meille ikuisen elämän. Miksi? Koska Jeesus jätti täydellisen kotinsa taivaassa ja tuli maan päälle.
Sotilaat löivät ja kiusasivat häntä. Jeesus kantoi ristinsä Golgatalle ja
hänet ristiinnaulittiin kahden rikollisen väliin. Jeesus kärsi ja kuoli.
Jeesus ei ollut tehnyt syntiä, mutta häntä rangaistiin meidän puolestamme. Raamatussa sanotaan: ”Jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16).
Iankaikkinen elämä on elämistä yhdessä Jumalan kanssa, uutta elämää Jeesuksen kanssa.
Kuva 3-4

Nainen halusi tätä elävää vettä.
Hän sanoi: ”Herra, anna minulle sitä vettä.”
Jeesus halusi naisen ymmärtävän, että kyseessä on lahja. Nainen ei
voisi ostaa eikä ansaita sitä. Ei kukaan voi olla tarpeeksi hyvä saadakseen ikuisen elämän. Tämä nainen oli syntinen, joka tarvitsi Jumalan
lahjaa.
”Mene hakemaan miehesikin tänne”, Jeesus kehotti.
”Voi ei…” Naisen kasvot näyttivät varmaan kovin surullisilta, koska
hän oli elänyt monien miesten kanssa. Hän ei ollut totellut Jumalaa.
Mitä nainen voisi vastata Jeesukselle?
”Ei minulla ole miestä”, nainen sanoi hiljaa ja häpeissään.
”Totta puhuit”, Jeesus sanoi naiselle. ”Viisi miestä sinulla on ollut, ja
se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi.”

Laske alle kouluikäisten kanssa
sormilla viiteen.

”Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Minä tiedän kyllä,
että Messias tulee. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken.”
Jeesus sanoi: ”Minä se olen.”
Nainen uskoi Jeesuksen sanat.
Kuva 3-5

Nainen oli niin innostunut, että hän unohti tulleensa hakemaan vettä
ruukkuunsa. Hän jätti vesiruukkunsa kaivolle ja meni takaisin kaupunkiin. Raamatussa sanotaan, että hän kertoi kaikille tavanneensa
Jeesuksen. Kuuntele, mitä hän sanoi.

Näytelkää saapuvanne kaupunkiin
ja kutsuvanne muita Jeesusta
tapaamaan. Varsinkin alle
kouluikäiset nauttivat tästä.
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Lue Joh. 4:29 Raamatustasi.
”Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken mitä
olen tehnyt! Olisiko hän Messias?”
Nainen uskoi Jeesukseen! Hän sai Jumalan lahjan, ikuisen elämän!
Sinäkin voit saada ikuisen elämän jo tänään! Sitten voit kertoa toisillekin Pelastajasta, kuten tämä samarialainen nainen teki. Tuleeko
mieleesi heti joku, kenelle voisit kertoa Jeesuksesta tällä viikolla?
Jos ryhmässäsi on uskovia lapsia, voit jatkaa sovellusta tähän suuntaan:
Jos olet jo saanut ikuisen elämän lahjan, voit auttaa muitakin kuulemaan Jeesuksesta ja hänen lahjastaan. Ehkä tunnet lapsen, jota
kiusataan tai ei oteta mukaan leikkeihin tai vain halveksitaan, kuten
tätä samarialaista naista. Kenties koulussasi on lapsi, jolla on erilainen ihonväri kuin muilla tai joka ei osaa puhua suomea kunnolla tai
jolla ei ole muotivaatteita. Pyydä Jumalaa auttamaan sinua olemaan
ystävällinen tälle lapselle, aivan kuten Jeesus oli ystävällinen samarialaiselle naiselle. Leiki tämä lapsen kanssa ja kerro hänelle kertomus
samarialaisesta naisesta.

PTU

Kuva 3-6

Sykarin asukkaat tulivat kaivolle nähdäkseen Jeesuksen omin silmin.
He kuuntelivat, kun Jeesus opetti heille ihania totuuksia Jumalasta
ja heistä itsestään. Ihmiset tajusivat, että Jeesus oli erilainen kuin
kukaan muu, jonka he olivat tavanneet. He kysyivät kysymyksiä ja
pyysivät Jeesusta jäämään Sykariin kahdeksi päiväksi, jotta he voisivat
oppia lisää. Monet heistä totesivat Jeesuksen todella olevan luvattu
Pelastaja.

Anna useiden lasten kertoa
tai näytellä, miten he voisivat
kertoa jollekulle Jeesuksesta.
Lastenmissiosta voi tilata värikkäitä
traktaatteja ja muita hyödyllisiä
välineitä, joiden avulla lapset voivat
harjoitella todistamista.

He uskoivat Jeesukseen ja sanoivat naiselle:
Lue Joh. 4:42 Raamatustasi.
…”Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme
nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman
pelastaja” (Joh. 4:42).
Eikö olekin ihmeellistä, mitä tapahtui, kun nainen kertoi Sykarin
asukkaille Jeesuksesta!
Jos sinulla on iankaikkinen elämä, sinäkin voit kertoa muille, että
Jeesus voi antaa tällaisen lahjan.
Kuva 3-7

Raamatussa sanotaan: ”Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 6:23b). Jos
uskot, että Jeesus kuoli ja nousi kuolleista sinun takiasi, saat ikuisen
elämän lahjaksi. Et voi maksaa siitä. Kilttinä oleminenkaan ei riitä.
Voit vain ottaa lahjan vastaan.

PTE
Katso sielunhoito-ohjetta tiedoston
lopussa.
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Haluan antaa tämän kynän pois. Kuka haluaisi saada sen?
Se lapsi, joka tulee ja ottaa kynän kädestäsi, saa pitää sen.
Aivan samoin kuin sinä tulit ja otit lahjani vastaan, niin sinunkin pitää
mennä Jumalan luokse ja sanoa: ”Uskon, että Jeesus kuoli minun
puolestani ja nousi ylös kuolleista, jotta minä voisin saada iankaikkisen elämän. Anna minulle synnit anteeksi, jotta voin elää sinun
kanssasi ikuisesti.”
Tule ja ota vastaan tämä upea ikuisen elämän lahja tänään!
Jos olet jo saanut ikuisen elämän lahjan, kerro muille ilouutinen Jeesuksesta, myös niille, joita muut eivät hyväksy. Tuleeko mieleesi joku,
jonka pitäisi kuulla Jeesuksesta? Haluatko mennä kertomaan hänelle,
vaikka hän olisikin todella erilainen kuin sinä itse ja kaverisi?
Kertauskysymykset
1		Minne Jeesus meni opetuslastensa kanssa? (He lähtivät Juudeasta
ja menivät Galileaan Samarian kautta.)

Kertauskisa
Tervetuloa
Lapset jaetaan kahteen
joukkueeseen. Kumpikin joukkue
muodostaa oman rivin. Rivit
seisovat vastakkain noin 2–3
metrin päässä toisistaan, jos
mahdollista.

2		Miksi juutalaiset eivät halunneet kulkea Samarian kautta? (Koska
he vihasivat samarialaisia, jotka olivat sekakansaa, eivät puhtaita
juutalaisia.)
3		Millaisia ihmisiä Jumala rakastaa? (Jumala rakastaa kaikkia – eri
maalaisia, kaikenikäisiä, jokaista erilaista ihmistä jne.)

Kysy kysymyksiä molemmilta
joukkueilta vuorotellen.

4		Miksi nainen tuli kaivolle yksin? (Koska hän oli häpeissään eikä
kehdannut liittyä toisten naisten seuraan, sillä hän oli tehnyt syntiä.)

Jos lapsi vastaa kysymykseen
oikein, hän saa kutsua yhden
jäsenen toisesta joukkueesta
omaan joukkueeseensa
sanomalla: ”Tervetuloa, tervetuloa,
lähettäkääpä (nimi) tänne.”

5		Miltä sinusta tuntuu, kun teet syntiä Jumalaa vastaan? (Minua
hävettää ja tiedän kyllä tehneeni väärin.)

Valittu lapsi kävelee vastapäiselle
puolelle ja liittyy toisen joukkueen
riveihin.

6		Mitä Jeesus pyysi naiselta? (Vettä juotavaksi.)
7		Mitä on ”elävä vesi”? (Elävä vesi kuvaa ikuista elämää – Jumalan
lahjaa, jonka saamme Jeesuksen kautta.)

(Älä anna lasten juosta ja yrittää
murtaa toisen joukkueen rivistöä!)

8		Miten ikuisen elämän lahjan voi saada? (Tulemalla Jumalan luokse rukouksessa ja tunnustamalla kaikki synnit sekä hyväksymällä,
että Jeesus kuoli puolestani ja nousi kuolleista.)

Kaikkien nimet on huudettava
kertaalleen, ennen kuin ketään voi
kutsua toista kertaa.

9		Mitä samarialainen nainen ja Sykarin asukkaat tekivät ikuisen elämän lahjan suhteen? (He uskoivat ja vastaanottivat ikuisen elämän lahjan samana päivänä!)

Se joukkue voittaa, jolla on eniten
jäseniä lopussa.

10		Miten Raamatussa selitetään iankaikkinen elämä Room. 6:23:ssa?
(”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”)
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Tukitehtävät ja lisämateriaalit
Tehtävämoniste ja värityskuva
Tulosta lapsille oppitunnin 3 tehtävämoniste tai värityskuva. Ne
löytyvät muistitikulta lisämateriaalien kansiosta. Voit halutessasi
antaa lapsille samasta kansiosta myös raamatunjakeisiin liittyvän
tehtävämonisteen.
Askarteluidea
Lisämateriaalikansiossa on askarteluidea jokaista oppituntia varten.
Ikuinen elämä
Piirrä sydän valkoiselle kortille. Leikkaa sydän ja kirjoita siihen ”ikuinen elämä”. Kääri se kauniiseen paperiin, sido punaisella nauhalla ja
liitä lahjaan pieni kortti, jossa lukee ”Room. 6:23”.
Rohkaise lapsia kiittämään Jumalaa tästä lahjasta, jos he ovat sen jo
saaneet.
Uskovat lapset voisivat miettiä, kenelle he voisivat antaa tällaisen sydänlahjan ja kertoa samalla evankeliumin. Pikkukorttiin voisi silloin
lisätä lahjansaajan nimen.
Raamatunlauseaskartelu ja jakeen kertaaminen
Tulosta lapsille tiedoston lopusta löytyvät raamatunlauselaput, jotka
voi liimata korteille, tai anna lasten itse kirjoittaa lause havaintovälineestäsi kortille. Anna lasten koristella korttinsa. Kortin voi viedä
kotiin ja kerrata jaetta viikon aikana. Lapsille voi myös hankkia korttien säilyttämistä varten pienet albumit, joissa on muovitaskut.
Tukitehtävä alle kouluikäisille
Ihanat asiat
Pyydä lapsia sanomaan ihania asioita (esim. vanhemmat, jäätelö,
koiranpennut, auringonpaiste, lelut, letut).
Kun monta ihanaa asiaa on sanottu, kerro lapsille, että Jeesus on
vielä ihanampi kuin mikään aiemmin mainittu asia. Pyydä lapsia kertomaan, miksi Jeesus on heidän mielestään ihmeellinen. Painota sitä,
että Jeesus rakastaa heitä enemmän kuin kukaan muu koskaan voisi
rakastaa, sillä hän kuoli ja nousi kuolleista heidän syntiensä takia.
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Oppitunti 4

Jeesus parantaa sadanpäällikön palvelijan
Raamatunkohdat
Luuk. 7:1–10
Matt. 8:5–13

Tuntirunko

Päätotuus
Vain Jeesus voi täyttää syvimmät tarpeesi. (PT)

Tapahtumien kulku

Johdanto
Isäntä tulee taas palvelijansa huoneeseen.
1 Sadanpäällikön palvelija on hyvin sairas

Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta ottamaan syntisi pois. (PTE)

2 Sadanpäällikkö haluaa puhua Jeesuksen kanssa
		
Jumala puhuu meille nykyään

Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Kerro Jeesukselle kaikista ongelmistasi. (PTU)

3 Juutalaisten vanhimmat menevät Jeesuksen
luokse ja pyytävät, että hän ratkaisisi tämän
vaikean ongelman
Sinulla on syntymästä asti
		

Raamatun kautta

Raamatunlause
”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään
muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille
annettu koko taivaankannen alla.” Ap. t. 4:12
Laulut
Tälle tunnille sopivat lauluiksi ”Yksi nimi ylitse
muiden” ja ”Valta Herran on” (Jippii-äänitteiltä
”Tarpeeksi pieni” ja ”Majakaksi maailmaan”, sanat
jippiimissio.fi-sivuilta).
Havaintovälineet
• Kuvat 4-1…4-7 (kierrekirja ja PowerPoint)
• Sanaliuskat: päätotuus (PowerPointissa hyperlinkki) ja sovellus uskovalle lapselle
• Raamatunlause havainnollistettuna
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syntiongelma

4 Jeesus myöntyy menemään sadanpäällikön kotiin
5 ”Minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni
alle.”

Koska Jeesus kuoli ja nousi
kuolleista, voit mennä Jeesuksen
luokse syntiesi kanssa

Huippukohta
Palvelija on pystyssä terveenä!
Lopetus
Jeesus voi ratkaista sinunkin syntiongelmasi.
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Raamatunlauseen opettaminen
Raamatunlause
”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka
meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.”
Ap. t. 4:12
Johdanto
Luetelkaapa joidenkin kuuluisien tai tärkeiden ihmisten nimiä!
Anna lasten vastata.
Nämä ihmiset ovat kuuluisia asemansa tähden tai sen vuoksi, mitä he
ovat tehneet. Mutta yksi nimi on kaikkia muita nimiä tärkeämpi - se
nimi on Jeesus.
Esittely
Selitä lapsille, että jae on totta, koska se on Jumalan sanaa. Näytä heille, kuinka jakeen voi löytää Raamatusta ja lue se sitten heille omasta Raamatustasi.
Lukekaa jae yhdessä havaintovälineeltä.
Selitys
”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän” – Me kaikki olemme tehneet
syntiä. Olemme tehneet sellaista, jota Jumala sanassaan, Raamatussa, kieltää meitä tekemästä. Kukaan muu kuin Jeesus ei voi pelastaa
sinua rangaistukselta, jonka ansaitset syntiesi takia.
”Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko
taivaankannen alla.” Jeesuksen nimi on aivan erityinen, koska hän on
Jumalan ainoa Poika. Jeesus tuli taivaasta maan päälle ja kuoli ristillä
kärsien rangaistuksen sinun synneistäsi. Sitten hän nousi kuolleista.
Vain uskomalla Jeesukseen omana Pelastajanasi voit saada syntisi
anteeksi ja saada iankaikkisen elämän Jumalan kanssa. Kukaan muu
ei voi sinua pelastaa.
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Jos et ole vielä puhutellut Jeesusta nimeltä ja pyytänyt häntä Pelastajaksesi, voit tehdä niin tänään ennen kuin lähdet kerhosta. Muista,
että Jeesus on ainoa Pelastaja.
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Jos Jeesus jo on Pelastajasi, sinä tiedät, että Jumala voi antaa synnit
anteeksi, koska hän on sovittanut ne puolestasi. Jos Jumala voi kerran
antaa synnit anteeksi, hän voi tehdä mitä tahansa. Kun sinulla on
ongelmia elämässäsi, muista, että Kaikkivaltias Jumala on kanssasi.
Hän hallitsee kaikkea. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta!
Toisto
”Arvaa kuka”
Pyydä yhtä lapsista kääntymään selin muihin silmät suljettuina. Osoi32
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ta nimeltä mainitsematta jotakin toista lasta, joka ääntään muuttaen
sanoo raamatunlauseen ”osoitteen” raamatunlauseen alussa ja lopussa. Muut lapset sanovat raamatunlauseen yhteen ääneen. Selin
ollut lapsi kääntyy ja yrittää arvata, kuka lapsista sanoi ”osoitteen.”
Vaihda vapaaehtoista ja jatka leikkiä.
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Oppitunti
Kuva 4-1

Isäntä tuli taas palvelijansa huoneeseen.
Palvelija makasi sängyssä kauheissa kivuissa kuolemansairaana. Kyseessä oli rakas palvelija, josta isäntä piti hyvin paljon ja jota hän arvosti suuresti. Isäntä oli tyytyväinen palvelijan käytökseen ja työhön.
Ehkä kyseessä oli hänen paras palvelijansa. Isäntä oli suuren roomalaisen armeijan sadanpäällikkö, upseeri, jolla oli Kapernaumissa
sata sotilasta komennettavanaan. Mitä hän voisi tehdä palvelijansa
hyväksi? Kuka voisi ratkaista tämän ongelman?

Tämä tapahtui Jeesuksen
vuorisaarnan jälkeen, jonka hän piti
Kapernaumin ulkopuolisilla rinteillä.
Lapset nauttivat voidessaan
paikantaa Kapernaumin kartalta.

Kuva 4-2

Jeesus oli tullut heidän kaupunkiinsa. Raamattu ei kerro asiasta tarkemmin, mutta sadanpäällikkö luultavasti mietti paljon Jeesusta.
”Jotain minun on tehtävä palvelijani hyväksi. Jeesus on parantanut
monia sairaita. Tämä mies on aivan erityinen. Vain Jeesus voi ratkaista ongelmani.”
Kun Jeesus oli maan päällä, hän näytti ihmisille, millainen Jumala on.
Jeesus kertoi, mitä Jumala haluaa heidän tekevän. Hän auttoi ihmisiä
heidän asioissaan ja ongelmissaan.

Epäilemättä sana Jeesuksen
tekemistä ihmeistä oli levinnyt
ympäri kaupunkia, sillä katon läpi
lasketun halvaantuneen miehen
parantaminen oli tapahtunut
vain muutamaa kuukautta
aikaisemmin. Roomalaiset sotilaat
olivat todennäköisesti lähettyvillä
väkijoukkojen hillitsemiseksi,
sillä Jeesuksen luokse kerääntyi
isoja kansanryhmiä. Tämä
sadanpäällikkö oli luultavasti yksi
näistä sotilaista.

Ehkä sinä ajattelet: ”Kunpa olisin elänyt Jeesuksen aikaan.” Jumala
kyllä puhuu vielä nykyäänkin ihmisille. Miten? Raamatun kautta!
Aina kun avaat tämän kirjan, Jumala voi puhua sinulle. Sinä voit puhua Jeesukselle rukouksessa. Voit kertoa hänelle kaikista asioistasi ja
ongelmistasi. Jeesuksella on aina aikaa kuunnella sinua.
Raamatun aikoina Jumala puhui Jeesuksen kautta ja ihmiset menivät
hänen luokseen. Sadanpäällikkökin tiesi, että hänen pitäisi puhua
Jeesukselle.
Hän kutsui luokseen joitakin juutalaisia vanhimpia.
”Menkää Jeesuksen luokse ja kertokaa hänelle palvelijastani. Vain
Jeesus voi ratkaista ongelmani. Pyytäkää häntä tulemaan ja pelastamaan palvelijani henki.”

Ero juutalaisten ja pakanoiden
välillä oli tässä vaiheessa yhä
erittäin selvä, mikä selittää
sadanpäällikön haluttomuuden
lähestyä Jeesusta itse.

Kuva 4-3

Matt. 8:5–13:ssa sanotaan,
että sadanpäällikkö meni itse
Jeesuksen luokse. Useimmat
tutkijat ovat sitä mieltä, että
Luukkaan selostus tapahtumista
on yksityiskohtaisempi, kun taas
Matteus lähinnä keskittyy siihen,
mitä sadanpäällikkö tarkoitti
lähettäessään viestinviejät asialle
pyytämään Jeesusta. Vanhimpien
lähettäminen puhumaan hänen
puolestaan oli kuin hän olisi ollut
itse paikalla.

Juutalaisten vanhimmat eivät vastustelleet. Vaikkei hän ollutkaan
juutalainen, he olivat ystäviä keskenään. Sadanpäällikkö oli erittäin
tärkeä henkilö ja myös hyvä ihminen. Hän ei rakastanut vain palvelijaansa, vaan myös juutalaisia. Hän oli auttanut heitä rakentamaan
synagogan eli sen rakennuksen, jossa juutalaiset kokoontuivat ylistämään Jumalaa.
Raamatussa sanotaan, että juutalaisten vanhimmat vetosivat Jeesukseen (Luuk. 7:4). Se tarkoittaa, että he pyytämällä pyysivät Jeesusta
tulemaan ja parantamaan sadanpäällikön palvelijan. He vaativat Jeesusta tulemaan.
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”Se mies ansaitsee apusi. Hän rakastaa meidän kansaamme, ja meidän synagogammekin on hänen rakennuttamansa”, he sanoivat.
Ehkä he eivät uskoneet Jeesuksen voivan parantaa miestä, mutta
he halusivat miellyttää upseeriystäväänsä. Sadanpäällikkö kuitenkin
uskoi tosissaan Jeesuksen voivan parantaa palvelijan ja vastata tähän
suureen tarpeeseen.
Tiedätkö, että sinullakin on hankala ongelma, jota et voi itse mitenkään ratkaista? Ongelman nimi on synti. Raamatussa sanotaan:
”Kaikki ovat tehneet syntiä” (Room. 3:23). Miksi? Jumala antoi
ensimmäisille ihmisille, Aadamille ja Eevalle, yhden yksinkertaisen
käskyn. Yhdestä puusta he eivät saaneet syödä (1. Moos. 2:16–17).
Kuitenkin he söivät siitä puusta. He valitsivat tottelemattomuuden ja
tekivät näin syntiä Jumalaa vastaan. Raamatussa selitetään, että heidän tottelemattomuutensa takia synti ja kuolema tulivat maailmaan
(Room. 5:12). Siksi jokainen syntyvä lapsi osaa tehdä syntiä aivan
luonnostaan!

PTE
Auta lasta, joka ei tunne Jeesusta,
näkemään Jeesukseen uskomisen
merkitys pelastuksen kannalta.

Käytä ryhmäsi lapsille sopivia
esimerkkejä. Alle kouluikäisille
esimerkki voisi olla toisen
rakentaman tornin kaataminen,
itsekkyys oman lelun suhteen tai
vanhemmille kiukuttelu.

Äiti sanoi Elinalle: ”Älä syö tuota kakkua vielä”, mutta Elina halusi
maistaa edes vähän. Hän leikkasi kakusta pienen palan ja käänsi
kakun toisin päin, ettei äiti huomaisi, mitä hän oli tehnyt. Tottelemattomuus on syntiä, ei vain vanhempia tai opettajaa kohtaan, vaan
myös Jumalaa vastaan. Synnin seuraus on ikuinen ero Jumalasta.
Siksi synti on vakava asia. Vain Jeesus voi ratkaista syntiongelman ja
vastata syvimpiin tarpeisiimme, aivan kuten hän pystyi ratkaisemaan
palvelijan vakavan ongelman.

PT
Näytä päätotuus.
PowerPoint hyperlinkki oikea
alakulma

Kuva 4-4

Jeesus tiesi sadanpäällikön ongelmasta. Mitä luulet Jeesuksen tehneen? Luetaan siitä Raamatusta.
”Jeesus lähti heidän mukaansa” (Luuk. 7:6a).
He olivat varmasti iloisia. Sadanpäällikkö odotti kotona.
Ehkä hän mietti: ”Onkohan Jeesuksella aikaa tulla käymään täällä
meillä? Hän voi varmasti parantaa palvelijani, koska hänellä on voimaa tehdä sellaista. Mutta tulisiko Jeesus minun luokseni? Tarkoitan,
että enhän minä ole edes juutalainen. En koe olevani erityisen tärkeä
Jeesuksen silmissä.”
Kuva 4-5

Kun oltiin tultu jo lähelle sadanpäällikön taloa, vanhimmat, väkijoukko, opetuslapset ja Jeesus pysähtyivät. Sadanpäällikkö itse tuli
Jeesuksen luokse! Luen Raamatusta, mitä hän sanoi.

Sadanpäällikkö ei halunnut
Jeesuksen tulevan taloonsa, sillä
juutalainen opettaja olisi pilannut
maineensa tulemalla pakanan
taloon. Mies osoitti nöyryyttä ja
suurta uskoa Jeesuksen voimaan
parantaa pelkän sanansa voimalla.

Lue Matt. 8:8b–9 Raamatustasi.
”Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano
vain sana, ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä
ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, niin hän
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menee, tai toiselle: ’Tule’, niin hän tulee, tai palvelijalleni: ’Tee tämä’,
niin hän tekee.”
Kun sadanpäällikkö käski sotilaitaan tekemään jotain, hänen ei tarvinnut tehdä sitä itse. Samalla lailla sadanpäällikkö uskoi, että Jeesus
voisi vain muutaman sanan sanomalla parantaa palvelijan. Jeesuksen
ei edes tarvitsisi mennä hänen taloonsa.
Sadanpäällikkö uskoi Jeesuksen ratkaisevan hänen ongelmansa. Hän
uskoi, että Jeesuksella on siihen voimaa.
Miksi Jeesus voi ratkaista myös meidän syntiongelmamme? Miksi me
voimme tulla hänen luokseen kaikkien ongelmiemme kanssa?
Kuva 4-7

Kun Jeesus kuoli ristillä, hän otti päällensä sen rangaistuksen, joka
olisi kuulunut sinulle ja minulle. Jeesus pystyi siihen, koska hän on
ainoa, joka eli täydellisen elämän. Kolme päivää myöhemmin Jumala
herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kaiken vallan. Jeesus on Herra. Hänellä on voimaa auttaa sinua.

Nosta alle kouluikäisiä varten
kolme sormea pystyyn ja anna
heidän laskea kolmeen.

PTE

Tällä hetkellä Jeesus on taivaassa lähellä Isäänsä. Hän voi ratkaista
syntiongelmasi. Ei haittaa, miten paljon syntiä olet tehnyt, sillä Jeesus voi ja haluaa antaa ne kaikki anteeksi. Hän haluaa pelastaa sinut
synneistäsi. Jumalan sanassa sanotaan: ”Mutta joka huutaa avuksi
Herran nimeä, se pelastuu” (Ap. t. 2:21b). Jos haluaisit kertoa Jeesukselle syntiongelmastasi, mutta et ole varma, miten toimia, voin
opastaa sinua Raamatun avulla. Jutellaan opetuksen jälkeen asiasta.

Lapsen, joka ei tunne Jeesusta,
tulee tietää, että Jumala rakastaa
häntä henkilökohtaisesti ja
ehdoitta.
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Sadanpäällikkö uskoi, että Jeesus voi ratkaista hänen ongelmansa.
Hän sanoi: ”Käske, niin palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin
toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani.” Mies uskoi Jeesuksen
voivan ajaa sairauden tiehensä.
Jeesus hämmästyi näistä sadanpäällikön sanoista ja sanoi ihmisjoukolle: ”Tällaista uskoa en ole tavannut edes Israelin kansan keskuudessa.”
Sitten Jeesus kääntyi sadanpäällikön puoleen ja sanoi ihmeelliset
sanat. Luetaan ne Raamatusta.
”Mene. Tapahtukoon niin kuin uskot” (Matt. 8:13).
Ehkä väkijoukko ja ystävät seurasivat sadanpäällikköä hänen kotiinsa. Kaikki olivat uteliaita ja pitivät varmasti kiirettä.
Sadanpäällikkö oli ensimmäisenä ovea avaamassa ja…
Kuva 4-6

…palvelija oli pystyssä terveenä!
Milloin parantuminen tapahtui? Juuri sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi
ihmeen tapahtuvan. Sadanpäällikkö oli innoissaan! Samoin palvelija.
Jeesus ratkaisi ongelman aivan kuten sadanpäällikkö oli uskonut
hänen tekevän.
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Muista, mitä Jeesus sanoi tästä sadanpäälliköstä: ”Näin vahvaa uskoa
en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella.”
Kuva 4-7

Annatko tämän saman Jeesuksen ratkaista sinun syntiongelmasi? Et
voi kääntyä siinä kenenkään toisen puoleen. Pyydä häntä tänään antamaan sinun syntisi anteeksi. Voit rukoilla yksinkertaisen rukouksen
tähän tapaan: ”Rakas Jeesus, uskon sinun kärsineen minun syntieni
rangaistuksen ristillä. Uskon sinun nousseen kuolleista. Sinulla on
voimaa ottaa minun syntini pois. Anna minulle anteeksi.” Jos teet
näin ja todella tarkoitat, mitä sanot, Jeesus lupaa ottaa syntisi pois.
Muista, mitä Raamatussa sanotaan: ”Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu” (Ap. t. 2:21b).

PTE
Rohkaise lapsia ottamaan Jeesus
vastaan. Katso sielunhoito-ohjetta
tiedoston lopussa.

Jos ryhmässäsi on uskovia lapsia, voit käyttää seuraavaa ideaa.
PTU

Jos olet jo saanut syntisi anteeksi, kerro Jeesukselle ongelmistasi.
Huolestuttaako sinua jokin? Oletko menossa hammaslääkäriin tai
muulle lääkärille? Onko koulussa tulossa kokeita? Jos Jeesus on Pelastajasi, kerro hänelle huolenaiheesi. Hän voi auttaa sinua. Oletko
kuten sadanpäällikkö, joka luotti Jeesuksen apuun? Jeesus voi auttaa
myös sinua.

Auta uskovaa lasta näkemään, että
Jumala on kaikkivaltias ja Jumalan
voima toimii hänen puolestaan.
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Kertauskisa

Kertauskysymykset
1		Mikä oli sadanpäällikön ongelma? (Hänen palvelijansa oli hyvin
sairas.)

Jättiaskel
Tarvitset kaksi kiveä (tai muuta
esinettä).

2		Millainen mies sadanpäällikkö oli? (Hän oli ystävällinen ja antelias. Hän uskoi Jumalaan.)

Jaa lapset joukkueisiin lasten
pituuden mukaan, jotta kisasta
tulee tasaväkinen.

3		Miksi hän lähetti juutalaisten vanhimmat Jeesuksen luokse?
(Koska hän uskoi, että Jeesus voisi parantaa hänen palvelijansa.)

Laita kaksi kiveä aloituskohtaan
ja järjestä joukkueet jonoon kivien
taakse.

4		Miten voit puhua Jumalalle ja miten Jumala voi puhua sinulle
nykyään? (Jumala puhuu minulle, kun luen Raamattua. Minä voin
puhua Jumalalle, kun rukoilen.)

Kysy kysymyksiä vuorotellen
molemmilta joukkueilta.

5		Miksi kaikki ihmiset ovat syntyneet syntisinä? (Kun Aadam ja
Eeva tekivät syntiä Jumalaa vastaan, synti tuli maailmaan.)

Kun lapsi vastaa oikein, hän saa
harpata jättiaskeleen. (Jos tilaa
on rajoitetusti, käyttäkää vauvan
askelia – vain yksi jalkateränmitta
eteenpäin.)

6		Mitä sadanpäällikkö kertoi Jeesukselle? (”Ei, Herra, en minä ole
sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani
paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia
sotilaitani.”)

Joukkueen kiveä siirretään
askeleen päähän aloituskohdasta
ja siitä tulee seuraavan osallistujan
aloituskohta.

7		Mitä hän uskoi Jeesuksen voivan tehdä? (Hän uskoi, että Jeesus
voisi käskeä sairauden pois.)

Se joukkue voittaa, joka on
edennyt pisimmälle kivensä kanssa
kysymysten loppuessa.

8		Mitä Jeesus sanoi tämän miehen uskosta? (”Näin vahvaa uskoa
en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella.”)
9		Mitä Jeesus voi tehdä sinulle, kun tulet hänen luokseen syntiongelmasi kanssa? (Hänellä on voimaa ottaa syntini pois ja puhdistaa minut synnistä.)
10		Mitä Ap. t. 4:12 opettaa Jeesuksesta? (”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole
ihmisille annettu koko taivaankannen alla.”)
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Tukitehtävät ja lisämateriaalit
Tehtävämoniste ja värityskuva
Tulosta lapsille oppitunnin 4 tehtävämoniste tai värityskuva. Ne
löytyvät muistitikulta lisämateriaalien kansiosta. Voit halutessasi
antaa lapsille samasta kansiosta myös raamatunjakeisiin liittyvän
tehtävämonisteen.
Askarteluidea
Lisämateriaaleissa on askarteluidea jokaista oppituntia varten.
Ongelman ratkaisu
Kirjoita Jumalalle kirje ja kerro hänelle ongelmastasi. Kerro myös,
miksi uskot hänen pystyvän ratkaisemaan sen!
Mitä Jumala voi tehdä?
Anna lasten nimetä asioita, joita Jumala voi tehdä (esim. saa kukat
kasvamaan, parantaa sairaudet, antaa meille kaikkea, mitä tarvitsemme). Keskustelkaa myös ihmeistä, joita Jumala on tehnyt (esim. luonut maailman, muuttanut vihollisen ystäväksi, antanut rohkeutta pelottavissa tilanteissa, auttanut läheistä ihmistä uskomaan Jeesukseen).
Rukoilkaa lopuksi niin, että jokainen voi hiljaa mielessään pyytää
Jumalalta apua hankaliin tilanteisiin, joita tulee vastaan.
Raamatunlauseaskartelu ja jakeen kertaaminen
Tulosta lapsille tiedoston lopusta löytyvät raamatunlauselaput, jotka
voi liimata korteille, tai anna lasten itse kirjoittaa lause havaintovälineestäsi korteille. Anna lasten koristella korttinsa. Kortin voi viedä
kotiin ja kerrata jaetta viikon aikana. Lapsille voi myös hankkia korttien säilyttämistä varten pienet albumit, joissa on muovitaskut.

Tarvikkeet: tussi ja yksi paperiarkki.

Tukitehtävä alle kouluikäisille
Teiden laskeminen
Piirrä paperin vasemmalle puolelle symboleita, jotka edustavat erilaisia teitä, jotka ihmisten mielestä vievät taivaaseen – euron symboli
(rahan antaminen), hymynaama (kiltteys), kirkko (kirkossa käyminen), kasvot suljetuin silmin (rukoileminen), sanat ”äiti” ja ”isä”
(uskovat vanhemmat). Keskustelkaa näistä eri teistä. Anna lasten
laskea niiden lukumäärä.
Piirrä paperin toiseen laitaan risti ja kysy, tietävätkö lapset, mikä on
ainoa tie taivaaseen. Kerro evankeliumi.
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Oppitunti 5

Laupias samarialainen
Tuntirunko

Raamatunkohta
Luuk. 10:25–37

Johdanto
Mikä on lahjan ja palkan ero?

Päätotuus
Hyvillä teoilla ei voi ansaita ikuista elämää. (PT)
Sovellus
Lapselle, joka ei tunne Jeesusta:
Pyydä Jeesusta antamaan sinulle ikuinen elämä.
(PTE)
Lapselle, joka uskoo Jeesukseen:
Tee hyvää muille. (PTU)

Tapahtumien kulku
1 Mies: ”Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta
saisin omakseni iankaikkisen elämän?”
2

Jumalan
lait osoittavat Jumalan olevan
pyhä

Jeesus: ”Mitä laissa sanotaan?”

3 Rosvojoukko hyökkää miehen kimppuun.

Huomautus opettajalle
Kertomus samarialaisesta naisesta opetti ikuisen
elämän olevan Jumalan lahja. Tämän raamatunkohdan välityksellä lapset oppivat, etteivät he pysty olemaan riittävän hyviä tai kilttejä päästäkseen
taivaaseen. Jumalan lait ovat hyödyllisiä, mutta me
emme pysty noudattamaan niitä. Kuitenkin Jumala
auttaa meitä kohtelemaan toisia ihmisiä hyvin, kun
olemme ensin saaneet häneltä ikuisen elämän.
Raamatunlause
Kerratkaa Room. 6:23.
Laulut
”Milläs minä pääsen taivaaseen?” sopii erityisesti
alle kouluikäisille (”Pirpanat” Jippii-äänitteeltä tai
”Lauluportit lapsille” -kirjasta, Aikamedia, 2014)
sekä ”Jippii” (Jippii-äänitteeltä ”Taivaan Isän hommissa”, sanat jippiimissio.fi-sivuilta).
Havaintovälineet
• Kuvat 5-1…5-7 (kierrekirja ja PowerPoint)
• Sanaliuskat: päätotuus (PowerPointissa hyperlinkki) ja sovellus uskovalle lapselle
• Evankeliumiopetus (PowerPoint tai evankeliumin peruskuvat Lastenmission Idea-aitasta
www.lastenmissio.fi)
• Kartta
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4 Pappi ja leeviläinen kulkevat ohi.

Synnin takia kukaan ei ole hyvä
Jeesus on
hyvä ja hän kuoli kaikkien
tekemieni vääryyksien takia

5 Samarialainen auttaa häntä.

Huippukohta
”Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?”
Lopetus
Toimi sinä samoin!
Hyvä käytös ei riitä ikuisen elämän saamiseksi!
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Evankeliumin kertominen
Pyydä neljää lasta pitämään havaintovälineitä. Järjestä lapset oikeaan järjestykseen. Anna jokaisen vuorollaan kertoa oma osansa ilosanomasta.

Irrota evankeliumikuvat kierrekirjan
lopusta ja leikkaa viivaa pitkin.
Jumalaa ikuisuutta esittävän
ympyrän (ei alkua eikä loppua) voit
halutessasi muuttaa kolmioksi, joka
viittaa kolminaisuuteen ja saattaa
olla tutumpi symboli.

Keltainen ympyrä tai kolmio
• Jumala on Luoja – hän loi sinut.
• Jumala on pyhä ja täydellinen kaikin tavoin.
• Jumala rakastaa sinua.
• Raamatussa sanotaan: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon” (Joh. 3:16)

Vaihtoehtoisesti voit käyttää
Lastenmission Idea-aitan
evankeliumin peruskuvia, joissa
kolmio on jo valmiina. Ne löytyvät
Idea-aitan kohdasta Evankeliumi.
Kolmas vaihtoehto on näyttää
evankeliumikuvat PowerPointesityksestä, joka löytyy muistitikulta PowerPoint-kuvien
kansiosta.

Tumma sydän
• Synti tarkoittaa toimimista Jumalan tahtoa vastaan.
• Olemme syntisiä luonnostamme eli syntymästämme asti.
• Raamatussa sanotaan: ”Kaikki ovat tehneet syntiä” (Room.
3:23).
• Syntiä on…(anna esimerkkejä).
• Synti erottaa Jumalasta.

Ole valmis täydentämään ne
totuudet, joita lapset eivät muista.

Punainen risti
• Jeesus on Jumalan Poika.
• Jeesus eli täydellisen elämän ilman syntiä.
• Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme vuoksi.
• Raamatussa sanotaan: ”Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh. 1:7).
• Jeesus nousi kuolleista.
• Jeesus elää nyt taivaassa.
Puhdas sydän
• Tunnusta syntisi Jumalalle.
• Usko, että Jeesus kuoli ristillä sinun puolestasi.
• Pyydä Jeesusta Pelastajaksesi.
• Raamatussa sanotaan: ”Usko Herraan Jeesuksen, niin pelastut”
(Ap. t. 16:31).
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Oppitunti
Mikä on lahjan ja palkan ero?

Kysymys perustuu
Room. 6:23:een.

Anna lasten vastata.
Juuri niin, palkkaa saadaksesi on tehtävä työtä. Lahja pitää vain ottaa
vastaan. Siitä ei tarvitse maksaa eikä sen eteen tehdä työtä. Jotkut
ihmiset ajattelevat, että he voivat päästä taivaaseen tekemällä hyviä
tekoja. He ovat väärässä. Saman erehdyksen teki minun mielestäni
tämänpäiväisen raamatunkertomuksemme mies.
Kuva 5-1

Eräänä päivänä mies, joka tunsi Raamatun todella hyvin, tuli Jeesusta tapaamaan. Hän oli lainopettaja. Raamatun viittä ensimmäistä
kirjaa kutsutaan toisinaan laiksi. Näissä kirjoissa puhutaan Jumalan
käskyistä.

Avaa Raamattusi tästä kohdasta,
jotta lapset ymmärtävät opetuksen
olevan Jumalan sanaa. Lue otteita
Raamatusta raamatunkertomuksen
edetessä.

Mies kysyi Jeesukselta: ”Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin
omakseni iankaikkisen elämän?”
Huomaa, että mies oli vakuuttunut siitä, että hänen tulisi tehdä jotain.
Monet ihmiset uskovat, että he pääsevät kuoltuaan taivaaseen, jos he
tekevät hyviä tekoja. Pitääkö se paikkansa?

Lainopettajat olivat Mooseksen
lakiin liittyvien uskonnollisten
opetusten asiantuntijoita. Miten
saa iankaikkisen elämän oli yksi
sen aikaisten uskonnollisten
väittelyiden aiheita.

Jeesus tiesi miehen ajattelevan lakia, joten hän kysyi: ”Mitä laissa
sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?”

Jeesus hyväksyi Vanhan
testamentin auktoriteetin Jumalalta
tulleena ilmoituksena. Jeesuksen
kysymys laista viittasi tähän osaan
Vanhaa testamenttia.

Kuva 5-2

Anna lapsen lukea Luuk. 10:27 Raamatustasi.
”Mies vastasi: ’Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko
sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi.’”

Miehen vastaus oli yhdistelmä
kohdista 5. Moos. 6:5 ja
3. Moos. 19:18. Saman vastauksen
Jeesus antoi toiselle lainopettajalle
toisessa tilanteessa (Matt. 22:34–
40).

Näinkö Jumalan laki sanoo Vanhassa testamentissa?
Lasten iästä riippuen lue Raamatustasi 5. Moos. 6:5 ja 3. Moos. 19:8.
Kyllä, niin siellä sanotaan.
Jeesus sanoi: ”Oikein vastasit.”
Miksi Jumala antoi lain? Hän loi sinut ja minut ja rakastaa meitä.
Hän tietää, mikä on meille parasta. Jumala antoi meille lain (johon 10
käskyä sisältyvät) näyttääkseen, miten pyhä hän on ja millaisia meidän tulisi olla. Emme kuitenkaan pysty toimimaan jatkuvasti oikein,
vaikka kuinka yrittäisimme. Jumala ei voi muuttaa lakejaan vain siksi,
että ne näyttävät olevan meille liian tiukkoja. Hän kuitenkin auttaa
meitä elämään hänen tahtonsa mukaan. Jeesus tiesi, ettei tämä mies
pystynyt noudattamaan Jumalan lakia.
Lainopettaja varmaan arveli vastanneensa oikein, sillä hän oli mielestään asiantuntija lakiin liittyvissä kysymyksissä.
Jeesus ei kuitenkaan lopettanut keskustelua tähän, vaan jatkoi: ”Tee
näin, niin saat elää!”
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Mies tajusi, miten vaikeata se olisi, ja halusi puolustaa itseään kysymällä: ”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?”

Anna lasten etsiä kartalta
Jerusalem ja Jeriko.

Jeesus kertoi hänelle kertomuksen. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon. Tie oli pitkä, mutkainen ja vaarallinen. Mies oli yksin
matkalla. Ehkä hän oli kuullut kertomuksia rosvoista ja saattoi olla
peloissaankin.
Yhtäkkiä rosvojoukko yllätti hänet hyppäämällä esiin piilopaikastaan. Rosvot löivät häntä ja veivät häneltä rahat sekä vaatteetkin
päältä. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin.

Voit antaa useamman lapsen
esittää tämän osan kertomusta,
jossa näkyvät kolmen miehen
reaktiot tarvitsevaa kohtaan.

Kuva 5-3

Jonkin ajan päästä pappi sattui tulemaan samaa tietä. Ehkä hän oli
menossa temppeliin rukoilemaan. Pappi tunsi Jumalan lain. Hän oli
varmasti tehnyt paljon hyvää elämänsä aikana. Ehkä hän oli hyvinkin
varma, että Jumala ottaisi hänet luokseen taivaaseen. Mutta arvaa
mitä? Pappi ei pysähtynyt, vaan väisti ja meni ohi. Me emme tiedä
miksi. Ehkä papilla oli kiire. Ehkä hän ajatteli: ”Kukaan ei kuitenkaan
pysty näkemään minua.”

Lain mukaan juutalaisten tuli
pysähtyä ja auttaa, ei vain ihmisiä,
vaan myös ystävän tai vihollisen
vaikeuksiin joutunutta eläintä
(5. Moos. 22:4; 2. Moos. 23:4–5).
Kysy lasten ajatuksia siitä,
miksi leeviläinen ja pappi
eivät pysähtyneet auttamaan
loukkaantunutta miestä.

Sitten tuli leeviläinen. Hänkin oli temppelissä töissä. Varmasti hän
auttaisi tätä miesparkaa. Leeviläinenkin tunsi Jumalan lain lähimmäisen auttamisesta. Mutta hänkin meni kiireesti ohi.

Ehkä he olivat peloissaan, että
heidätkin ryöstettäisiin, hakattaisiin
ja jätettäisiin kuolemaan.

Me emme pysty jatkuvasti huomioimaan toisia. Jumalan sääntö kuuluu: ”Rakasta lähimmäistäsi.” Sinun pitäisi rakastaa siskoasi ja koulukaveriasi. Joskus olet kuitenkin itsekäs. ”Miksi sisko saa isoimman
omenan?” tai ”En halua, että kaverini saa leikkiä leluillani” tai ”Haluan pelata jalkapalloa enkä hoitaa pikkuveljeäni!” Et pysty olemaan
hyvä, koska olet syntynyt syntisenä. Raamatussa sanotaan: ”Ei ole
yhtäkään vanhurskasta” (Room. 3:10). Kuvittele, että olisit muuten
kiltti koko päivän, mutta vain kerran itsekäs – sekin olisi Jumalan lain
rikkomista. Koska Jumala on täydellinen, edes ihan pienikään paha
asia ei voi päästä taivaaseen. Sinä ja minä emme pysty olemaan niin
kilttejä, että sen takia pääsisimme taivaaseen.

On hyvä myös huomata, että
molemmat uskonnolliset johtajat
tiesivät, että loukkaantuneen,
verta vuotavan miehen käsittely
tekisi heistäkin epäpuhtaita
ja kelpaamattomia johtamaan
jumalanpalvelusta temppelissä.
Ehkä heille oli tärkeämpää näkyä
jumalanpalveluksen johtotehtävissä
kuin pysähtyä auttamaan avun
tarvitsijaa.
Usein mekin ajattelemme, että
meillä on hyvä syy olla auttamatta
toista. (Esim. ”Olen menossa
pyhäkouluun tai raamattukerhoon
ja on tärkeää ehtiä ajoissa” tai
”Minun on luettava kokeeseen. Jos
pysähdyn auttamaan, en ehkä saa
niin hyvää numeroa kokeesta.”)

Lainopettaja, kertomuksen pappi ja leeviläinen eivät olleet riittävän
hyviä ihmisiä.
Kuva 5-4

Jeesus jatkoi kertomusta. Samarialainen tuli paikalle. Muistatko, mitä
opimme samarialaisista aikaisemmin?
Anna lasten vastata.
Kyllä, olette oikeassa. He olivat juuri niitä ihmisiä, joita juutalaiset vihasivat. Mutta tämä samarialainen ei välittänyt siitä. Hän näki miehen
ja sääli häntä. Hän meni miehen luokse ja sitoi hänen haavansa. Hän
jopa valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä parantumisen auttamiseksi.
Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään ja vei hänet majataloon,
paikkaan, missä hän voisi levätä ja toipua.
43

Jeesus, Pelastajani ja ystäväni

Seuraavana päivänä samarialainen antoi majatalon isännälle rahaa ja
sanoi: ”Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.”
Kylläpä samarialainen oli hyvä tai laupias, kuten tätä kertomusta on
tapana kutsua!

laupias = lempeä, auttava,
hyväsydäminen, säälivä, armelias

Samarialainen muistuttaa vähän Jeesusta, mutta Jeesus oli erilainen
sikäli, että hän aina ajatteli, puhui ja toimi oikein. Hän on täydellinen Jumalan Poika. Me olemme rikkoneet Jumalan lakia monesti ja
ansaitsemme syntiemme rangaistuksen. Jeesusta rangaistiin ristillä
meidän syntiemme takia. Jeesus rakastaa meitä todella paljon ja haluaa puhdistaa meidät synnistä ja antaa ikuisen elämän. Eläessämme
tätä uutta elämää Jeesus ohjaa, vahvistaa ja siunaa meitä. Sinun tulee
vain pyytää Herraa antamaan sinulle ikuinen elämä. Raamatussa
sanotaan: ”Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 6:23b).

PT
Näytä päätotuus.
PowerPoint hyperlinkki oikea
alakulma

Tunnen pikkupojan, joka rikkoi isänsä kellon. Poika pelkäsi tulevaa
rangaistusta. Mutta hänen isoveljensä sanoi isälle: ”Minä tein sen.”
Niinpä isä lähetti isoveljen huoneeseensa koko päiväksi, mutta pikkuveli sai olla vapaasti kotona. Sama tapahtui Jeesuksen suhteen.
Jumala rankaisi Jeesusta meidän sijastamme. Jos uskot Jeesuksen
kuolleen sinun puolestasi ja pyydät häntä antamaan sinun syntisi
anteeksi, saat iankaikkisen elämän.

SH

Jos et ole varma, miten toimia, tule juttelemaan minun kanssani
tämän opetuksen jälkeen. Näytän mielelläni Raamatusta lisää siitä,
miten Jeesus voi antaa synnit anteeksi.
Jos ryhmässäsi on uskovia lapsia, voit syventää opetusta käyttämällä tämän
oppitunnin lopusta löytyvää käytännön esimerkkiä.
Kuva 5-5

Lainopettaja kuunteli tarkasti. Jeesus halusi varmistaa, että hän oli
ymmärtänyt kertomuksen.

Keskustelkaa lainopettajan
sanoista ja miksi hän sanoi niin.
Tällaiset keskustelut auttavat lapsia
käsittämään opetetut totuudet
syvällisemmin.

”Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?”
”Se, joka osoitti hänelle laupeutta”, lainopettaja vastasi.
Jeesus sanoi: ”Mene ja tee sinä samoin.”
Tietenkään lainopettaja ei voinut noudattaa Jeesuksen käskyä ilman
Jeesuksen apua.
Ei kukaan meistä pysty olemaan hyvä ilman hänen apuaan.
Kuva 5-6

Ehkä uskot Jeesuksen kuolleen puolestasi ja tiedät olevasi matkalla
taivaaseen, koska syntisi on annettu anteeksi. Tarkoittaako se sitä,
että voit elää, miten haluat? Ei! Sinun tulee olla kuin Jeesus ja tehdä
hyvää muille. Hän antaa siihen voimaa. Ehkä voit kantaa jonkun

PTU
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kassia, auttaa kotona keittiöhommissa tai auton pesemisessä. Pyydä
Jumalaa näyttämään, mitä hyvää voit tehdä ja pyydä sitten häneltä
apua. Sinun ei tarvitse tehdä hyvää sen takia, että saisit syntisi anteeksi, vaan siksi, koska syntisi on jo annettu anteeksi.
Kuva 5-7

PTE

Jos et ole vielä rukoillut uskoen Jeesuksen kuolleen puolestasi etkä
ole saanut ikuista elämää lahjaksi, voit tehdä niin tänään. Ymmärräthän sen, ettet voi ansaita Jumalan lahjaa olemalla kiltti tai tekemällä
hyviä tekoja. Vaikka kuinka ponnistelisit, päätyisit kuitenkin tekemään välillä jotain väärää. Jeesus sen sijaan ei tehnyt mitään väärää ja
meni kuitenkin ristille sinun puolestasi.

Rohkaise lapsia ottamaan Jeesus
vastaan. Katso sielunhoito-ohjetta
tiedoston lopussa.

Rukoile nyt: ”Jeesus, kiitos, että kärsit ristillä rangaistuksen minun
pahojen ajatusteni, sanojeni ja tekojeni vuoksi. Halusit, että minä
saisin ikuisen elämän. Anna syntini anteeksi ja anna minulle ikuinen
elämä.”
Jeesus haluaa antaa anteeksi ja lahjoittaa iankaikkisen elämän. Hän
auttaa sinua olemaan hyvä muille.
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Kertauskisa

Kertauskysymykset
1		Mitä lainopettaja kysyi Jeesukselta? (”Opettaja, mitä minun pitää
tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?”)

Laastariarvonta
Tarvitset kolme A7-kokoista korttia
ja yhden laastarin (valinnainen).

2		Mitkä ovat tärkeimmät Jumalan lait? (Rakasta Herraa, Jumalaasi,
koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.)

Piirrä laastarin kuva tai laita oikea
laastari yhden kortin alaosaan.
Pidä kortit kädessäsi niin, että vain
yläosat näkyvät.

3		Miksi Jumala antoi meille lain? (Näyttääkseen olevansa pyhä ja
kertoakseen, että meidänkin tulee olla pyhiä.)

Kun lapsi vastaa kysymykseen
oikein, hän saa vetää yhden kortin.

4		Kuka voi noudattaa Jumalan lakia täydellisesti? (Ei kukaan, paitsi
Jeesus.)

Jos kortissa on laastari, lapset
ansaitsevat yhden pisteen.

5		Miksi pappi ja leeviläinen eivät tehneet hyvää? (Koska hekin olivat syntisiä.)

Sen jälkeen kolme korttia
sekoitetaan ja käytetään uudestaan
seuraavaan kysymykseen.

6		Miksi olemalla kiltti ei voi pelastua? (Koska emme pysty olemaan
riittävän kilttejä tai hyviä. Jos rikomme Jumalan lakia vastaan vain
yhden kerran, se on sama kuin olisimme rikkoneet kaikkia kohtia
vastaan.)

Kun kaikki kysymykset on kysytty,
pisteet lasketaan ja selvitetään,
montako laastaria lapset keräsivät
kertomuksen miestä varten.

7		Miten samarialainen muistuttaa Jeesusta? (Hän teki hyvää auttamalla apua tarvitsevaa – Jeesus teki aina hyvää toisille.)

Voit myös etukäteen pyytää lapsia
arvaamaan, montako laastaria
saadaan kerättyä. Halutessasi
laastareita voidaan kerätä myös
joukkueina.

8		Jos rakastat Jeesusta, mitä sinun tulisi tehdä toisille? (Minun tulisi
tehdä hyvää ja olla avulias.)
9		Miten voit saada ikuisen elämän ja muuttua Jeesuksen kaltaiseksi?
(Minun tulee uskoa, että Jeesus kuoli puolestani ja pyytää häntä
antamaan syntini anteeksi.)
10		Hyvillä teoilla ei voi ansaita ikuista elämää. Room. 6:23 kertoo,
miten sen saa. Osaatko sen ulkoa? (”Synnin palkka on kuolema,
mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”)
Esimerkkitapaus
Lapset voivat kuunnella esimerkkitapauskertomuksen ja vastata sitten kysymyksiin. Jos lapset ovat tarpeeksi vanhoja, he voivat käydä kysymykset läpi
ryhmissä. Olisi avuksi, jos joka ryhmää varten olisi avustaja.
Lapset saattavat myös nauttia tämän esimerkkitapauksen näyttelemisestä myöhemmin.
Tuukka oli tokaluokkalainen poika, joka loukkaantui auto-onnettomuudessa. Hän joutui kävelemään kainalosauvoilla monta viikkoa.
Eräänä päivänä Tuukka kulki koulun ovesta kirjojensa kanssa. Hän
ei pystynyt hallitsemaan samanaikaisesti sekä kainalosauvojansa että
koulukirjojaan, joten kirjoja putoili yksi kerrallaan. Tuukan takaa tuli
muutamia koulukavereita.
Rasmus sanoi: ”Sori, en ehdi auttaa!” ja kiirehti koulun pihalle.
Eelis vain käveli Tuukan ohi sanomatta sanaakaan.
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Sitten Michael tuli juosten paikalle. Hänen perheensä oli muuttanut
Suomeen vasta vähän aikaa sitten. Michael oli pyytänyt Jeesusta
omaksi Pelastajakseen lastenleirillä kotimaassaan. Hän tiesi, että Jeesus oli antanut hänelle synnit anteeksi ja lahjoittanut iankaikkisen elämän. Nyt Michael halusi ilahduttaa Jeesusta. Kun hän näki Tuukan
tuskailevan kirjojensa kanssa, hän ajatteli: ”Minäpä autan Tuukkaa,
vaikken tunnekaan häntä kovin hyvin.”
Saman tien Michael meni Tuukan luokse, otti hänen kirjansa ja käveli
hänen kanssaan luokkahuoneeseen asti.
1		Millä tavalla Tuukka oli kuin raamatunkertomuksen mies, joka
joutui rosvojen hyökkäyksen kohteeksi?
2		Keitä kertomuksen henkilöitä Rasmus ja Eelis muistuttavat?
3		Millä kahdella tavalla Michael oli kuin samarialainen mies?
4		Miksi Michael auttoi Tuukkaa?
5		Oliko Michael saanut ikuisen elämän tehtyään hyviä tekoja vai
tekikö hän hyvää, koska hän oli jo saanut ikuisen elämän lahjaksi?
Tukitehtävät ja lisämateriaalit
Tehtävämoniste ja värityskuva
Tulosta lapsille oppitunnin 5 tehtävämoniste tai värityskuva. Ne
löytyvät muistitikulta lisämateriaalien kansiosta. Voit halutessasi
antaa lapsille samasta kansiosta myös raamatunjakeisiin liittyvän
tehtävämonisteen.
Askarteluidea
Lisämateriaalikansiossa on askarteluidea jokaista oppituntia varten.
Toisten auttaminen
Rohkaise lapsia tuomaan leluja tai satukirjoja kerhoon ensi kerralla
(vanhempiensa luvalla). Voitte mennä yhdessä viemään nämä pienet
lahjat läheiseen sairaalaan tai muuhun sopivaan kohteeseen.
Tietäminen ja tekeminen
Lue Joh. 13:17 lasten kanssa. Pyydä heitä kertomaan, mitä he ovat
oppineet tällä kerralla. Keskustelkaa lasten mainitsemista asioista.
Rohkaise lapsia soveltamaan Raamatun totuuksia elämäänsä. Voit
näyttää vielä havainnollistetun päätotuuden ”Hyvillä teoilla ei voi
ansaita ikuista elämää”.
Muistuta lopuksi tärkeimmästä asiasta, jonka he ovat kuulleet tällä
kerralla, evankeliumista.
Tukitehtävä alle kouluikäisille
Jumalan rakkaus näkyy
Mainitse monia tapoja, joilla lapset voivat osoittaa tai olla osoittamatta Jumalan rakkautta toisille. Pyydä alle kouluikäisiä lapsia seisomaan,
jos ehdotuksesi on tapa osoittaa Jumalan rakkautta, ja istumaan, jos
se ei ole.
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Kutsu ystäväsi

(Tukitehtävä – oppitunti 1)
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Paikka _____________

Paikka _____________

___________________

___________________

Päivä ______________

Päivä ______________

Kello ______________

Kello ______________
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Paikka _____________

Paikka _____________

___________________

___________________

Päivä ______________

Päivä ______________

Kello ______________

Kello ______________
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Haluan totella Jumalaa
(Tukitehtävä – oppitunti 2)

Jos uskot Jeesukseen,
näytä Jeesukselle rakkautesi
tottelemalla häntä.

Haluan totella Jumalaa tällä viikolla…
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Jos uskot Jeesukseen,
näytä Jeesukselle rakkautesi
tottelemalla häntä.

Haluan totella Jumalaa tällä viikolla…
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Ihmisen Pojalla
on valta antaa
maan päällä
syntejä anteeksi.

Synnin palkka
on kuolema,
mutta
Jumalan
armolahja on
iankaikkinen elämä

Room. 6:23

Kristuksessa
Jeesuksessa,
meidän
Herrassamme.

Ap. t. 4:12
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pelastaa kuin hän. Mitään
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Tulosta, leikkaa ja säilytä Raamattusi välissä.

#

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, Ap. t. 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
luokse).

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)

